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 المرآن

ُ ِمْن فَْضِلِه َوأَْعتَْدنَا ِلْلكَافِِريَن }ال ِذيَن  يَْبَخلُوَن َويَؤُْمُروَن الن اَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاهُُم ّللا 
 [3ٖ({ ]النساء : 3َٖعذَابًا ُمِهينًا )

 التفسٌر:
هللا  الذٌن ٌمتنعون عن اإلنفاق والعطاء مما رزلهم هللا، وٌؤمرون ؼٌرهم بالبخل، وٌجحدون نِعَمَ 

 علٌهم، وٌخفون فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدٌن عذابًا مخزًٌا.
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة وجوه: 

، حلٌُؾ كعب بن األشرؾ ، (ٔ)عن ابن عباس لال : "كان َكْرَدم بن زٌدأحدها: أخرج الطبري 
ًّ بن أخطب ، ور فاعة بن زٌد وأسامة بن حبٌب ، ونافع بن أبً نافع ، وبَْحرّي بن عمرو ، وُحٌَ

بن التابوت ، ٌؤتون رجاال من األنصار ، وكانوا ٌخالطونهم ، ٌنتصحون لهم من أصحاب رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌمولون لهم : ال تنفموا أموالكم ، فإنا نخشى علٌكم الفمر فً ذهابها ، وال تسارعوا فً 

الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل }النفمة ، فإنكم ال تدرون ما ٌكون! فؤنزل هللا فٌهم : 
ُ ِمْن فَْضِلِه{ َوأَْعتَْدَنا  ، أي : من النبوة، التً فٌها تصدٌك ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }َوٌَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ

ُ  {، إلى لوله : " }ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهًٌنا  .(ٖ)" (ٕ){ِبِهْم َعِليًماَوَكاَن ّللا 
عن سعٌد بن جبٌر، لال: "كان علماء بنً إسرابٌل ٌبخلون بما والثانً: أخرج ابن ابً حاتم 

عندهم من العلم، وٌنهون العلماء أن ٌعلموا الناس شٌبا فعٌرهم هللا بذلن فؤنزل هللا تعالى: }الَِّذٌَن 
 .(ٗ)ٌَْبَخلُوَن{، اآلٌة"

}الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس عن الحضرمً : "وفً هذا السٌاق أخرج الطبري 

ُ ِمْن فَْضِلِه{،  لال : هم الٌهود، بخلوا بما عندهم من العلم وَكتَموا بِاْلبُْخِل َوٌَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ
ومماتل   (ٔ)، وابن زٌد(5)بن جبٌر، وسعٌد (1)، والسدي(2)، ومجاهد(ٙ). وروي عن لتادة(٘)ذلن"

 نحو ذلن. (ٕ)بن سلٌمان
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ُ ِمْن ، لال : هإالء ٌهود. ولرأ : والثالث: أخرج الطبري عن وابن زٌد،  }َوٌَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ
، لال : ٌبخلون بما آتاهم هللا من الرزق ،  وٌكتمون ما آتاهم هللا من الكتب. إذا سبلوا عن فَْضِلِه{

الشًء وما أنزل هللا كتموه. ولرأ : }أَْم لَُهْم نَِصٌٌب ِمَن اْلُمْلِن فَإِذًا ال ٌُْإتُوَن النَّاَس َنِمًٌرا{]سورة 
 .(ٖ)"[ من بخلهم.ٖ٘النساء : 
 .(ٗ)وأجمعوا على أن اآلٌة نازلة فً الٌهود" لال الواحدي:" 

أما كونها  -سبك بٌانهكما -والحك أن دعوى اإلجماع ؼٌر مسلمة، إذ اختلؾ فً نزولها
 أنها نزلت فً الٌهود، فهو لول األكثرٌن.

[، "أي: الذٌن ٌمنعون 2ٖلوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس ِباْلبُْخِل{ ]النساء :  
 .(٘)ما أوجب هللا علٌهم من اإِلنفاق فً سبٌل هللا وٌؤمرون ؼٌرهم بترن اإِلنفاق"

لوله: } ، "(ٙ)} الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن{ ٌعنً: أهل الكتاب، ٌمول: ٌكتمون" لال ابن عباس:" 
َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل{، ٌمول: وٌؤمرون الناس بالكتمان"
(2). 

وفً رواٌة عطاء عن ابن عباس:" ثم ذكر الٌهود فمال: }الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن َوٌَؤُْمُروَن النَّاَس  
ٌبخلون بؤموالهم عمن هو دونهم من المإمنٌن فً المال، وهو أكرم على هللا  بِاْلبُْخِل{، ٌرٌد

 .(1)منهم"
صلى  -لال الزجاج:" ٌعنى به إلٌهود. ألنهم ٌبخلون بعلم ما كان عندهم من مبعث النبً  

 .(5)"–هللا علٌه وسلم 
 وفً معنى "البخل" فً اآلٌة الكرٌمة وجوه من التفسٌر: 

كان علماء بنً إسرابٌل ٌبخلون بما عندهم أحدها: أنه البخل فً العلم ولٌس للدنٌا منه شًء، إذ 
، (ٔٔ)والحضرمً،(ٓٔ)سعٌد بن جبٌرمن العلم، وٌنهون العلماء أن ٌعلموا الناس شٌبا. وهذا لول 

 .(٘ٔ)، ومماتل  بن سلٌمان(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)لتادةو

 .(ٙٔ)وهذا معنى لول ابن عباسالثانً: أن البخل فً المال. 
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 .(ٔ)الثانً: ان البخل: أن ٌبخل الرجل بما فً ٌدٌه. وهذا لول طاوس
 .(ٕ)إن البخٌل الذي ال ٌإدي حك هللا من ماله. وهذا لول زٌد بن أسلموالثالث: 
 .(ٖ)أن البخل: إذا منع الفضل. وهذا لول ابن عٌٌنة والرابع:

ٌبخل بما آتاه هللا من الرزق، وٌكتم ما آتاه هللا من العلم، والخامس: أن البخٌل فً اآلٌة : الذي 
 .(٘)، والحسن(ٗ)وهذا لول ابن زٌد وهم الٌهود.
ومعنى البُخل فً كبلم العرب منع اإلحسان، وفً الشرٌعة منع  لال الواحدي:" 
 .(ٙ)الواجب"

الناس  لال الماوردي: والبخل" أن ٌبخل بما فً ٌدٌه ، والشح أن ٌشح على ما فً أٌدي
 .(2)ٌحب أن ٌكون له"
 :-ملسو هيلع هللا ىلص  -البخل: أعظم المعاٌب، لموله  لال الراؼب:"

، وأعظم منه حث الؽٌر علٌه، وكؤن الشاعر بهذه اآلٌة ألم فً (1)«وأي داء أدوى من البخل؟ »
 :(5)لوله

 لبخٌلُ وإن امرءاً ضنَّْت ٌداهُ على امرٍئ                 بنٌِل ٌٍد من ؼٌرِه 
ولالوا: فبلن ٌمنع دره ودر ؼٌره، والحر ٌعطً والعبد ٌؤلم للبه، ولم ٌرد تعالى بالبخل: البخل  

بالمال فمط، بل بجمٌع ما منه نفع الؽٌر، من نصرة وعلم، ودخل فً عموم األمر بالبخل: من 
هذا لٌل: ترن شكر من أحسن إلٌه، أو أخل بمضاء دٌن فٌصٌر سببا لمنع اإلسداء إلى الؽٌر، ول

 .(ٓٔ)لعن هللا لاطعً المعروؾ"
ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء :  [، أي:" وٌجحدون نِعََم هللا 2ٖلوله تعالى:}َوٌَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ

 .(ٔٔ)علٌهم، وٌخفون فضله وعطاءه"
 .(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ما أعطاهم من العلم برسالة النبً  لال الزجاج:" 

ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء : وفً    [، وجوه:2ٖلوله تعالى:}َوٌَْكتُُموَن َما آتَاهُُم َّللاَّ
نحو  (ٗٔ)، وروي عن السدي(ٖٔ)أحدها: أنهم أهل الكتاب كتموا دمحما وما أنزل علٌه. لاله الضحان

 ذلن.
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ْنِجيلِ َيِجُدونَهُ َمْكتُوبً  والثانً:أنهم  كتموا اإلسبلم ودمحما ملسو هيلع هللا ىلص. وهم } {. لاله ا ِعْنَدهُْم فِي الت ْوَراِة َواإْلِ
 .(ٔ)لتادة

، ودمحم بن (ٕ)والثالث: أن المراد: النبوة التً فٌها تصدٌك ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا لول عكرمة
 .(ٖ)إسحاق
، وهذا لول عامة - ملسو هيلع هللا ىلص -الفضل ههنا هو ما أوتوا من العلم، برسالة النبً  لال الواحدي:" 
 .(ٗ)المفسرٌن"
من ٌستحمر ما آتاه هللا من نعمته ماال كان أو عافٌة، ومن  (٘)ٌدخل فٌه لال الراؼب:" 

خول علما ولم ٌفده ممتبسه منه، ومن ٌنسى كثٌر ما أنعم هللا علٌه وٌتذكر للٌل ما ٌناله من ناببة، 
ْنَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد{ ]العادٌات :  [، لٌل فً تفسٌره: ٌنسى النعم وٌذكر ٙكموله تعالى: }إِنَّ اإْلِ

 .(ٙ)"المحن
[، أي:" وأعددنا للجاحدٌن 2ٖلوله تعالى:}َوأَْعتَْدَنا ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهٌنًا{ ]النساء : 

 .(2)عذابًا مخزًٌا"
 .(1)نزلت فً الٌهود" }َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهٌنًا{، لال مجاهد:
ابز أن ٌكون موضع الذٌن نصبا أي جعلنا ذلن عتادا لهم، أو مثبتا لهم. فج لال الزجاج:"

على البدل، والمعنى: إن هللا ال ٌحب من كان مختاال فخورا، أي ال ٌحب الذٌن ٌبخلون، وجابز 
ةٍ{ ]النساء :  أن ٌكون رفعه على االبتداء، وٌكون الخبر: ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ َ اَل  [، وٌكون ٓٗ}إِنَّ َّللاَّ

[، عطفا على: }الَِّذٌَن ٌَْبَخلُوَن{، فً النصب 1ُٖهْم ِربَاَء النَّاِس{ ]النساء : :}َوالَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَ 
 .(5)والرفع، وهإالء ٌعنى بهم المنافمون، كانوا ٌظهرون اإلٌمان وال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر"

نعمة، ومن ونبه بموله: }َوأَْعتَْدَنا ِلْلَكافِِرٌَن {، أن من فعل ذلن فهوكافر لل لال الراؼب:"
 .(ٓٔ)كفر نعمة هللا فمد أعد له عذابا"

 الفوائد:
 حرمة االختٌال والفخر والبخل واألمر بالبخل.-ٔ
بٌان إفضال هللا وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والمٌزان وإنزال الحدٌد  -ٕ

 بما فٌه منافع للناس وبؤس شدٌد.
 

 المرآن
ِ َواَل بِاْليَْوِم اآْلِخِر َوَمْن يَُكِن الش ْيَطاُن لَهُ }َوال ِذيَن يُْنِفمُوَن  أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء الن اِس َواَل يُْإِمنُوَن بِاَّلل 
 [3ٖ({ ]النساء : 3ٖلَِرينًا فََساَء لَِرينًا )

 التفسٌر:
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ا وعمبل وأعتدنا هذا العذاب كذلن للذٌن ٌنفمون أموالهم رٌاًء وسمعةً، وال ٌصدلون باهلل اعتمادً 
وال بٌوم المٌامة. وهذه األعمال السٌبة مما ٌدعو إلٌها الشٌطان. ومن ٌكن الشٌطان له مبلزًما 

 فببس المبلزم والمرٌن.
[، أي: والذٌن ٌنفمون 1ٖلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِربَاَء النَّاِس{ ]النساء :  

 .(ٔ)جه هللا"أموالهم "للفخار والشهرة ال ابتؽاء و
ٌعنً : ٌنفمه ُمراءاة الناس ، فً ؼٌر طاعة هللا أو ؼٌر سبٌله ، ولكن فً  لال الطبري:" 

 .(ٕ)سبٌل الشٌطان"
لال الزمخشري:" رباء الناس للفخار، ولٌمال: ما أسخاهم وما أجودهم، ال ابتؽاء وجه  
 .(ٖ)هللا"

[، أربعة 1ٖأَْمَوالَُهْم ِربَاَء النَّاِس{ ]النساء : وفً المعنٌٌن فً لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن ٌُْنِفمُوَن  
 ألوال:

 . (٘) ، ومماتل(ٗ)أحدها : أنهم الٌهود ، وهو لول مجاهد
 .(ٙ)ضعّفه الطبري، ألنه نفى عن هذه الصفة اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر، والٌهود لٌسوا كذلن

 .(5)، والواحدي(1)ج، واختٌار الزجا(2)والثانً : هم المنافمون ، وهو لول السدي
 .(ٓٔ)ذكر الرٌاء ههنا، وهو ضرب من النفاق" وٌموٌه:" 

 .(ٔٔ)والثالث: أنهم الٌهود والنصارى. لاله إبراهٌم النخعً
 .(ٕٔ)ولٌل: فً مشركً مكة المتفمٌن على عداوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والرابع:
واإللزام، إذا إٌمانهم بالٌوم اآلخر كبل لال ابن عطٌة:" ولول مجاهد متجه على المبالؽة  

إٌمان، من حٌث ال ٌنفعهم، ولال الجمهور: نزلت فً المنافمٌن، وهذا هو الصحٌح، وإنفالهم: هو 
ودفعا عن أنفسهم، ال « رٌاء»ما كانوا ٌعطون من زكاة، وٌنفمون فً السفر مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

 .(ٖٔ)"إٌمانا باهلل، وال حبا فً دٌنه
ِ َواَل بِاْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]النساء :  [،أي:" وال ٌصدلون باهلل 1ٖلوله تعالى:}َواَل ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

 .(ٗٔ)اعتماًدا وعمبل وال بٌوم المٌامة"
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ٌمول: ال ٌصدلون باهلل أنه واحد ال شرٌن له، وال ٌصدلون بالبعث الذي فٌه  لال مماتل:"
 .(ٔ)جزاء األعمال، بؤنه كابن"

الذي فٌه  -وال ٌصدلون بوحدانٌة هللا ، وال بالَمعَاد إلٌه ٌوم المٌامة   لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)أنه كابن" -جزاء األعمال 

لال الزجاج:" وهإال ٌعنى بهم المنافمون، كانوا ٌظهرون اإلٌمان وال ٌإمنون باهلل والٌوم 
 .(ٖ)اآلخر"

ٌَْطاُن لَهُ [، " أي: ومن كان 1ٖلَِرًٌنا فََساَء لَِرٌنًا{ ]النساء :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌَكُِن الشَّ
 .(ٗ)الشٌطان صاحباً له وخلٌبلً ٌعمل بؤمره فساء هذا المرٌن والصاحب"

 .(٘)أي: من ٌكن عمله بما ٌسول له الشٌطان فببس العمل عمله" لال الزجاج:"
ومن ٌكن الشٌطان له خلٌبل وصاحًبا ، ٌعمل بطاعته ، وٌتبع أمره ،  لال الطبري:أي:"

وٌترن أمَر هللا فً إنفاله ماله رباء الناس فً ؼٌر طاعته ، وجحوده وحدانٌة هللا والبعث بعد 
 .(ٙ)الممات " فساء لرٌنًا " ، ٌمول : فساء الشٌطان لرٌنًا"

ول: ٌا لٌت بٌنً وبٌنن بعد المشرلٌن لال المفسرون: }فساء لرٌنا{، أي: ٌم لال الثعلبً:"
 .(2)فببس المرٌن"

ولم ٌعن بالشٌطان إبلٌس فمط، بل عناه والهوى، وكل ما دعاه إلى باطل،  لال الراؼب:"
 .(1)وصرفه عن حك"

 :(5)المرٌن: هو الصاحب الموافك ، كما لال عدي بن زٌد لال الماوردي:"
 لَِرٌنَهُ                 فَإنَّ اْلَمِرٌَن بِالُممَاِرِن ُمْمتَدِ عِن اْلَمْرِء ال تَْسؤَْل ، وأْبِصْر 

وأصل المرٌن من األلران ، والِمرن بالكسر المماثل أللرانه فً الصفة ، والمَْرن بالفتح : 
 .(ٓٔ)أهل العصر اللترانهم فً الزمان ، ومنه لَْرن البهٌمة اللترانه بمثله "

 والن:وفً المراد ٌكون لرٌناً للشٌطان ل
ومن ٌكن عمله بما ٌُسول له الشٌطان فببس العمل  أحدهما : أنه مصاحبِهُ فً أفعاله، والمعنى:

 .(ٔٔ)وهذا لول الزجاجعمله. 
فً اآلخرة، ٌجعل هللا الشٌاطٌن لرنابهم فً النار، والثانً : أن الشٌطان ٌمترن به فً النار، أًٌ: 

 .(ٕٔ)ول الكلبًٌمرن مع كل كافر شٌطان فً سبلسل النار. وهذا ل
 .(ٔ)وٌجوز أن ٌكون وعٌدا لهم بؤن الشٌطان ٌمرن بهم فً النار" لال الزمخشري:" 
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فعٌل، بمعنى فاعل، من الممارنة وهً المبلزمة « : المرٌن»و  لال ابن عطٌة:" 
واالصطحاب، وهً هاهنا ممارنة مع خلطة وتواد، واإلنسان كله ٌمارنه الشٌطان، لكن الموفك 
عاص له، ومنه لٌل لما ٌلزمان اإلبل والبمر لرٌنان، ولٌل للحبل الذي ٌشدان به: لرن، لال 

 :(ٕ)الشاعر
 أحد              بٌن المرٌنٌن حتى لّزه المرنكمدخل رأسه لم ٌدنه 

 .(ٖ)فالمعنى: ومن ٌكن الشٌطان له مصاحبا ومبلزما، أو شن أن ٌطٌعه فتسوء عالبته"
ذم فً هذه اآلٌة السرؾ، كما ذم فً األولى البخل، فمن السرؾ أن ٌتشبع  لال الراؼب:" 

إلتٌان كموله تعالى: }َوالَِّذٌَن إِذَا أَْنَفمُوا اإلنسان بإنفاله، فبل ٌنفمه على ما ٌجب، وكما ٌجب فصار ا
ٌَْن ذَِلَن لََواًما{ ]الفرلان :  ٌَْمتُُروا َوَكاَن بَ [ ، ولٌس ٌعنً بموله: }وال ٌإمنون 2ٙلَْم ٌُْسِرفُوا َولَْم 

باهلل{ جحود ذلن باللسان فمط، بل عنى معه ترن ما تمتضٌه هذه المعرفة، تنبٌها أن المنفك رٌاء 
 . (ٗ)ن له حمٌمة إٌمان لتذكر فً تناول ما ٌتناوله، وألداه ذلن إلى أن ٌتفكر أٌن ٌضعه"لو كا

 الفوائد:
تضمنت اإلنكار والتوبٌخ ألولبن المنافمٌن الذٌن ٌنفمون رٌاء الناس وال ٌإمنون باهلل وال  -ٔ

 .بالٌوم اآلخر بسب فتنة الشٌطان لهم ومبلزمته إٌاهم
فكما أن من بخل بما آتاه هللا،  وكتم ما من به هللا علٌه عاص آثم مخالؾ لربه، فكذلن من  -ٕ

أنفك وتعبد لؽٌر هللا فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعموبة، ألن هللا إنما أمر بطاعته وامتثال 
هذا أمره على وجه اإلخبلص، كما لال تعالى: }وما أمروا إال لٌعبدوا هللا مخلصٌن له الدٌن{ ف

 .(٘)العمل الممبول الذي ٌستحك صاحبه المدح والثواب
 .(ٙ)اإلٌمان باهلل و بالٌوم اآلخر هو الذي ٌمنع المرء من الرٌاءأن -ٖ

 المرآن

ُ بِِهمْ  ُ َوَكاَن ّللا  ا َرَزلَُهُم ّللا  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوأَْنفَمُوا ِمم  ({ 3َٖعِليًما ) }َوَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِاَّلل 
 [3ٖ]النساء : 
 التفسٌر:

وأيُّ ضرر ٌلحمهم لو صدَّلوا باهلل والٌوم اآلخر اعتماًدا وعمبل وأنفموا مما أعطاهم هللا باحتساب 
 وإخبلص، وهللا تعالى علٌم بهم وبما ٌعملون، وسٌحاسبهم على ذلن.

ِ َواْلٌَ   ٌِْهْم َلْو آَمنُوا بِاَّللَّ ُ{ ]النساء : لوله تعالى: }َوَماذَا َعلَ ا َرَزلَُهُم َّللاَّ ْوِم اآْلِخِر َوأَْنفَمُوا ِممَّ
 .(2)[، "أي: ماذا ٌضٌرهم وأي تبعٍة وباٍل علٌهم فً اإِلٌمان باهلل واإِلنفاق فً سبٌله؟"5ٖ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{، لال:" ٌرٌد بنٌة   نمل الواحدي عن ابن عباس فً لوله } لَْو آَمنُوا ِباَّللَّ
ق الملُب اللسان، وٌصدق اللساُن الملب"صادلة،  ٌصّدِ

(1). 
 .(5)لال الشوكانً:" أي: وماذا ٌكون علٌهم من ضرر لو فعلوا ذلن" 
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}وأنفموا مما رزلهم هللا{ ٌعنً: الزكاة الواجبة، لوله }وماذا علٌهم{  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٔ)المعنى: أي شًء علٌهم؟"

هم }لوآمنوا باهلل والٌوم اآلخر وأنفموا مما رزلهم وما الذي علٌ لال الزجاج:"المعنى: 
 .(ٕ)هللا{، هذا ٌدل على أن الذٌن ٌبخلون }ٌبخلون{ بما علموا"

المراد الذم والتوبٌخ وإال فكل منفعة ومصلحة فى ذلن وهذا كما ٌمال  لال النسفً:" 
 .(ٖ)"للعاق وما فرن لو كنت باراً ولد علم أنه ال مضرة فً البر ولكنه ذم وتوبٌخ

أي : وأّي شًء ٌَكرثُهم لو سلكوا الطرٌك الحمٌدة ، وَعَدلُوا عن الرٌاء  لال ابن كثٌر:" 
إلى اإلخبلص واإلٌمان باهلل ، ورجاء موعوده فً الدار اآلخرة لمن أحسن عمبل وأنفموا مما 

 .(ٗ)رزلهم هللا فً الوجوه التً ٌحبها هللا وٌرضاها"
وأى تبعة ووبال علٌهم فً االٌمان واإلنفاق فً سبٌل هللا والمراد  لال الزمخشري:"أي:

الذم والتوبٌخ. وإال فكل منفعة ومفلحة فً ذلن. وهذا كما ٌمال للمنتمم: ما ضرن لو عفوت. 
وللعاق: ما كان ٌرزإن لو كنت بارا، ولد علم أنه ال مضرة وال مرزأة فً العفو والبر. ولكنه 

 .(٘)المنفعة"ذم وتوبٌخ وتجهٌل بمكان 
أي: وما الذي علٌهم، أو أي تبعة تحٌك بهم بسبب اإلٌمان واإلنفاق فً  لال البٌضاوي:" 

سبٌل هللا، وهو توبٌخ لهم على الجهل بمكان المنفعة واالعتماد فً الشًء على خبلؾ ما هو 
لجلٌلة، علٌه، وتحرٌض على الفكر لطلب الجواب لعله ٌإدي بهم إلى العلم بما فٌه من الفوابد ا

والعوابد الجمٌلة. وتنبٌه على أن المدعو إلى أمر ال ضرر فٌه ٌنبؽً أن ٌجٌب إلٌه احتٌاطا، 
فكٌؾ إذا تضمن المنافع. وإنما لدم اإلٌمان هاهنا وأخره فً اآلٌة األخرى ألن المصد بذكره إلى 

 .(ٙ)التخصٌص هاهنا والتعلٌل"
هم هللا بؤنهم ال ٌإمنون باهلل، والمعنى هذا احتجاج على هإالء الذٌن ذكر لال الواحدي:" 

أن اإلنسان ٌُحاسب نفسه فٌما علٌه وله، فإذا ظهر له ما علٌه فً فعل شًء من استحماق العماب، 
وما له فً تركه من استحماق الثواب عمل على ذلن فً تركه واالنصراؾ عنه، ومعنى اآلٌة 

فً اإلٌمان لو آمنوا؟ وهو استفهام فً معنى  كؤن هللا تعالى ٌمول: لٌتفكروا ولٌنظروا ماذا علٌهم
 .(2)اإلنكار"

 أي: ال ٌبخس وال ٌنمص أحدا من ثواب عمله مثمال ذرة، وزن ذرة، لال البؽوي:"
والذرة: هً النملة الحمراء الصؽٌرة، ولٌل: الذر أجزاء الهباء فً الكوة وكل جزء منها ذرة وال 

ٌظلم شٌبا، كما لال فً آٌة أخرى: }إن هللا ال ٌظلم  ٌكون لها وزن، وهذا مثل، ٌرٌد: إن هللا ال
 .(1)["ٗٗالناس شٌبا{ ]ٌونس 

لٌس فى إٌمانهم باهلل علٌهم مشمة، بل لو آمنوا لوصلوا إلى عّز الدنٌا  لال المشٌري:"
 .(5)واآلخرة، وال ٌحملهم على اإلعراض عنه إال للة الوفاء والحرمة"
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ُ بِِهمْ  [، أي:" وهللا تعالى علٌم بهم وبما 5َٖعِلًٌما{ ]النساء :  لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٔ)ٌعملون، وسٌحاسبهم على ذلن"

 .(ٕ)لال ابن أبً زمنٌن:" أي: علٌما بؤنهم مشركون" 
 .(ٖ)أنهم لن ٌإمنوا"لال مماتل: "
ال ٌنفعهم ما ٌنفمونه على جهة الرٌاء؛ ألن هللا بهم علٌم مجاز لهم بما  لال الواحدي:"
 .(ٗ)ٌسرون من للٌل أو كثٌر"
 .(٘)وعٌد لهم" لال البٌضاوي:"

أي : وهو علٌم بنٌاتهم الصالحة والفاسدة ، وعلٌم بمن ٌستحك التوفٌك  لال ابن كثٌر:" 
نه ، وبمن ٌستحك الخذالن والطرد منهم فٌوفمه وٌلهمه رشده وٌمٌضه لعمل صالح ٌرضى به ع

عن جنابه األعظم اإللهً ، الذي َمْن ُطِرَد عن بابه فمد خاب وَخِسَر فً الدنٌا واآلخرة ، عٌاذا 
 .(ٙ)باهلل من ذلن بلطفه الجزٌل"

 الفوائد:
ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم الذٌن اإلنكار والتوبٌخ ألولبن المنافمٌن اآلٌة الكرٌمة: تضمنت  -ٔ

 .اآلخر
المرآن الكرٌم بالدعوة إلى اإلٌمان بالٌوم اآلخر ؼاٌة االهتمام، وجمع بٌن اإلٌمان باهلل إهتمام -ٕ

ٌَْوِم  ٌِْهْم لَْو آَمنُواْ ِباهللِ َواْل تعالى والٌوم اآلخر فً كثٌر من اآلٌات، من ذلن لوله تعالى: }َوَماذَا َعلَ
 .اآلِخِر{
 فضٌلة اإلنفاق فً سبٌل هللا. -ٖ
لما كان اإلخبلص سرا بٌن العبد وبٌن ربه، ال ٌطلع علٌه إال هللا أخبر تعالى بعلمه بجمٌع -ٗ

 .األحوال فمال: }وكان هللا بهم علٌما{

دعوة ربانٌة لهم لتصحٌح إٌمانهم واستمامتهم بالخروج من دابرة فً اآلٌة وفً الخطاب  -٘
لم ٌذكر تعالى وعٌداً لهم، وإنما لال: }َوَكاَن  النفاق التً أولعهم فٌها المرٌن علٌه لعابن هللا، فلذا

وفً هذه تخوٌؾ لهم من سوء حالهم إذا استمروا على نفالهم فإن علم هللا بهم  ،هللاُ بِِهْم َعِلٌماً{
 ٌستوجب الضرب على أٌدٌهم إن لم ٌتوبوا.

 المرآن
ٍة َوإِْن تَُن َحَسَنةً يُ  َ اَل َيْظِلُم ِمثْمَاَل ذَر  ({ َٓٗضاِعْفَها َويُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظيًما )}إِن  ّللا 

 [ٓٗ]النساء : 
 التفسٌر:

إن هللا تعالى ال ٌنمص أحًدا من جزاء عمله ممدار ذرة، وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه سبحانه 
 ٌزٌدها وٌكثرها لصاحبها، وٌتفضل علٌه بالمزٌد، فٌعطٌه من عنده ثوابًا كبًٌرا هو الجنة.

 فً سبب نزول اآلٌة: 
، عن عبد (ٖ)والطبرانً ،(ٕ)، وابن أبً حاتم(ٔ)وابن المنذر (،2)أخرج الطبري وسعٌد بن منصور

عبد هللا بن عمٌر لال : "نزلت هذه اآلٌة ، فً األعراب:}َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها{ 
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َ ٌن ؟ لال ، ما هو أعظم من ذلن : [ لال : فمال رجل : فما للمهاجرٓٙ]سورة األنعام :  }إِنَّ َّللاَّ
ةٍ َوإِْن تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن َلُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما{ ، وإذا لال هللا لشًء : اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ

 .(ٗ)، فهو عظٌم"«عظٌم»
ةٍ{ ]  َ اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ ال ٌبخس أحداً من  [، أي: إن هللا "ٓٗالنساء : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)عمله شٌباً ولو كان وزن ذرة"
ًّ من الدنٌا وما  لال لتادة:"  ألْن تفُضل حسناتً فً سٌباتً بمثمال ذّرة ، أحبُّ إل
كان بعض أهل العلم ٌمول : ألْن تفُضل حسناتً على سٌباتً ما  ، وفً رواٌة أخرى:"(ٙ)فٌها"

ًّ من أن تكون لً الدنٌا جمٌعًا" ٌزن ذَّرة أحب إل
(2). 

أنه  . وفً رواٌة اخرى:"(1)لال ابن عباس:" }مثمال ذرة {، لال : رأس نَملة َحمراء" 
  .(5)أدخل ٌده فً التراب فرفعه ثم نفخ فٌه فمال: كل واحدة من هإالء ذرة"

الذرة: النملة الصؽٌرة... وفٌه دلٌل على أنه لو نمص من األجر أدنى  لال الزمخشري:"
شًء وأصؽره، أو زاده فً العماب لكان ظلما، وأنه ال ٌفعله الستحالته فً الحكمة ال الستحالته 

  .(ٔٔ)" .(ٓٔ)فً المدرةوفً لراءة عبد هللا: مثمال نملة"
 .(ٕٔ)وزن ذرة " لال السدي:" 
 .(ٖٔ)عبٌدة: " }مثمال ذرة{ ، أي: زنة ذرة " أبو عبٌدة:"لال  

 .(ٗٔ)لال ٌزٌد بن هارون : "زعموا أن هذه الذّرة الحمراء ، لٌس لها وزن"
 .(٘ٔ)ولٌل: "كل جزء من أجزاء الهباء فً الكوة ذرة"

ٌثاب أنس رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا ال ٌظلم المإمن حسنة،  عن
علٌها الرزق فً الدنٌا وٌجزى بها فً اآلخرة"، لال: "وأما الكافر فٌطعم بحسناته فً الدنٌا حتى 

 .(ٙٔ)إذا أفضى إلى اآلخرة لم ٌكن له حسنة ٌعطى بها خٌرا"
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ٌإخذ بٌد العبد واألمة ٌوَم المٌامة ، فٌنادي مناٍد على رإوس األولٌن واآلخرٌن : " هذا 
ه حك فلٌؤت إلى حمه " ، فتفرح المرأة أْن ٌَذُوب لها الحك على أبٌها ، فبلن بن فبلن ، من كان ل

نَُهْم ٌَْوَمبٍِذ  ٌْ أو على ابنها ، أو على أخٌها ، أو على زوجها ،  ثم لرأ ابن مسعود : }فَبل أَْنَساَب بَ
وال ٌؽفر [ ، فٌؽفر هللا تبارن وتعالى من حمه ما شاء ، َٔٓٔوال ٌَتََساَءلُوَن {]سورة المإمنون : 

من حموق الناس شٌبًا ، فٌنصُب للناس فٌمول : " ابتوا إلى الناس حمولهم " ! فٌمول : " رب 
فنٌت الدنٌا ، من أٌن أوتٌهم حمولهم ؟ فٌمول : " خذوا من أعماله الصالحة ، فؤعطوا كل ذي 

حتى ٌُدخله بها  حّك حمه بمدر َمْظلمته " . فإن كان ولًٌّا هلل ، ففضل له مثمال ذّرة ، ضاعفها له
الجنة ثّم لرأ علٌنا : }إّن هللا ال ٌظلم مثمال ذرة {، وإن كان عبًدا شمًٌّا ، لال الملن : " رب فنٌت 
حسناته ، وبمً طالبون كثٌر " ! فٌمول : " خذوا من سٌباتهم فؤضٌفوها إلى سٌباته ، ثم ُصكُّوا 

 .(ٔ)له صكًّا إلى النار" 
ةٍ{ ]النساء : لى: وبذلن فإن فً تفسٌر لوله تعا  َ اَل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل َذرَّ  :(ٕ) وجهان[، ٓٗ}إِنَّ َّللاَّ

(ٕ): 
فَإن هللا ال ٌبخس أحًدا من خلمه أنفك فً سبٌله مما رزله، من ثواب نفمته فً  أحدهما: معناه:

الدنٌا ، وال من أجرها ٌوم المٌامة ما ٌزن مثمال ذرة وٌكون على لدر ثِمَلها فً الوزن. ، ولكنه 
 .(ٖ)". وهذا معنى لول لتادةٌجازٌه به وٌُثٌبه علٌه
وجب له مثمال ذَّرة لَِبل عبد له آخر فً َمعاده وٌوم  إن هللا ال ٌظلم عبًدا والثانً: ان معناه: "

لمابه فما فوله، فٌتركه علٌه فبل ٌؤخذه للمظلوم من ظالمه ، ولكنه ٌؤخذه منه له ، وٌؤخذ من كل 
ظالم لكل مظلوم تَبِعَتَهُ لِبَله. وهذا معنى لول ابن مسعود
(ٗ). 

لكبل التؤوٌلٌن وجه مفهوم، وإنما و واختار الطبري المول األول وهو لول لتادة، ثم لال:" 
اخترنا التؤوٌل األول ، لموافمته األثَر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مع داللة ظاهر التنزٌل على صحته ، 

إذ كان فً سٌاق اآلٌة التً لبلها ، التً حث هللا فٌها على النفمة فً طاعته ، وذّمِ النفمة فً طاعة 
ما وعَد المنافمٌن فً طاعته بموله : " إن هللا ال ٌظلم مثمال ذرة وإن تن الشٌطان. ثم َوَصل ذلن ب

 .(٘)حسنة ٌضاعفها وٌإت من لدنه أجًرا عظًٌما " 
أي: وإِن كانت تلن الذرة حسنة [، "ٓٗلوله تعالى:}َوإِْن تَُن َحَسنًَة ٌَُضاِعْفَها{ ]النساء : 

 .(ٙ)ٌنّمها وٌجعلها أضعافاً كثٌرة"
 .(2)ذا لم ٌجد له إال حسنة أدخله بها الجنة"إ لال الضحان:"

، وفً (1)وزن ذرة زادت على سٌباته تضاعفها" {،وإن تن حسنة لال سعٌد بن جبٌر:"}
 .(5)فؤما المشرن ٌخفؾ به عنه العذاب ٌوم المٌامة وال ٌخرج من النار أبدا"رواٌة أخرى:"

 .(ٓٔ): " }ٌضاعفها{ ، أضعافا، وٌضعفها ضعفٌن "لال أبو عبٌدة
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لال الزمخشري:أي:" ٌضاعؾ ثوابها الستحمالها عنده الثواب فً كل ولت من األولات 
 .(ٔ)المستمبلة ؼٌر المتناهٌة"

لرأ ابن كثٌر ونافع }وإن تن حسنة{ رفعا، ولرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
}ٌضاعفها{  والكسابً حسنة نصبا، ولرأ ابن كثٌر وابن عامر :}ٌضعفها {، مشددة، ولرأ البالون

 .(ٕ)بؤلؾ خفٌفة
أي: وٌعط من عنده تفضبًل [، "ٓٗلوله تعالى:}َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء : 

 .(ٖ)وزٌادة على ثواب العمل أجراً عظٌماً"
 .(ٗ)لال ابن مسعود:"أي : الجنة ٌعطٌها"

 .(٘)جزاء وافرا فً الجنة"لال سعٌد بن جبٌر: "
، وروي عن أبً (ٙ)األجُر العظٌم ، الجنة" عن ابن جبٌر: "وفً رواٌة أخرى 

نحو  (ٖٔ)وابن زٌد، (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)ولتادة ،(ٓٔ)، والضحان(5)، وعكرمة(1)والحسن، (2)هرٌرة
 نحو ذلن.

وٌعط صاحبها من عنده على سبٌل التفضل عطاء عظٌما وسماه  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٗٔ))أجرا( ألنه تابع لؤلجر ال ٌثبت إال بثباته"
بعد األضعاؾ، وإذا لال }َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما{، لال ابن عمر: "نزلت هذه اآلٌة: 

 .(٘ٔ)لشًء: عظٌم، فهو عظٌم"
 ختلؾ أهل التفسٌر فً الذٌن وعدهم هللا بهذه اآلٌة ما وعدهم فٌها، على لولٌن:وا

. لال أبو عثمان النهدي: "لمٌت أبا هرٌرة فملت له أحدهما: أنهم جمٌع أهل اإلٌمان باهلل وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
: إنه بلؽنً أنن تمول : إن الحسنة لتَُضاعؾ ألَؾ ألؾ حسنة! لال : وما أعجبن من ذلن ؟ فوهللا 

 .(ٙٔ)لمد سمعته ٌعنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : إن هللا لٌضاعؾ الحسنة ألفً ألؾ حسنة!"

اجرون، دون أهل البوادي واألعراب. وهذا لول عبدهللا بن والثانً: ان ذلن خاص بالمه
 .(ٔ)عمٌر
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: وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب ، لوُل من لال  واختار الطبري المول الثانً: ولال:" 
: " عُنى بهذه اآلٌة المهاجرون دون األعراب " ، وذلن أنه ؼٌر جابز أن ٌكون فً أخبار هللا أو 

 شًء ٌدفع بعضه بعًضا. فإْذ كان صحًٌحا وْعُد هللا من جاء من عباده المإمنٌن أخبار رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
بالحسنة من الجزاء عشَر أمثالها ، َومْن جاء بالحسنة منهم أن ٌضاعفها له وكان الخبَران اللذان 

مفسًَّرا ، إذ كانت  ذكرناهما عنه ملسو هيلع هللا ىلص صحٌحٌن كان ؼٌَر جابز إال أن ٌكون أحُدهما مجمبل واآلخر
ق بعضها بعًضا. وإذ كان ذلن كذلن ، صّح أن خبَر أبً هرٌرة معناهُ أّن الحسنة  أخباُره ملسو هيلع هللا ىلص ٌصّدِ
لَتُضاعؾ للمهاجرٌن من أهل اإلٌمان ألفً ألُؾ حسنة ، ولؤلعراب منهم عشر أمثالها ، على ما 

ن لوله :}َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها {، ٌعنً : من جاء َرَوى ابن عمر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأ
بالحسنة من أعراب المإمنٌن فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالحسنة من مهاجرٌهم ٌُضاعؾ له 
وٌإته هللا من لدنه أجًرا ٌعنً ٌعطه من عنده }أجًرا عظًٌما{، ٌعنً : ِعَوًضا من حسنته عظًٌما ، 

 .(ٕ)" العوض العظٌم " وذلن
 الفوائد:

ٌخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما ٌضاد ذلن من  ، إذبٌان عدالة هللا تعالى -ٔ
 .الظلم الملٌل والكثٌر فمال: }إن هللا ال ٌظلم مثمال ذرة{

وٌعتمد السلؾ أن هللا عزوجل له المدرة المطلمة والسٌادة ، تنزه هللا جل وعبل عن الظلم-ٕ
المطلمة، وأنه جل وعبل منزه عن الظلم، فمد حرم الظلم على نفسه مع لدرته جل وعبل على كل 

 .(ٖ)شًء
 ومزٌد فضله.تعالى رحمته بٌان -ٖ

 المرآن
ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهيًدا )  [ٔٗ({ ]النساء : ٔٗ}فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن كُّلِ أُم 

 التفسٌر:
ٌكون حال الناس ٌوم المٌامة، إذا جاء هللا من كل أمة برسولها لٌشهد علٌها بما عملت،  فكٌؾ

 لتكون شهًٌدا على أمتن أنن بلؽتهم رسالة ربِّن؟ -أٌها الرسول-وجاء بن 
ٍة بَِشِهٌٍد{ ]النساء :  لوله تعالى:  ٌَْؾ إِذَا ِجبْنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ فكٌؾ ٌكون حال  [، أي:"ٔٗ}فََك

  .(ٗ)الناس ٌوم المٌامة، إذا جاء هللا من كل أمة برسولها لٌشهد علٌها بما عملت"
: فكٌؾ بهم إذا جبنا من كل أمة بشهٌد، ٌعنً: نبٌهم -تعالى -ثم خوفهم، فمال لال مماتل:" 

 .(٘)وهو شاهد علٌهم بتبلٌػ الرسالة إلٌهم من ربهم"
هإالء ٌوم المٌامة، وحذؾ " تكون حالهم "، ألن  أي: فكٌؾ تكون حال لال الزجاج:" 

 .(ٙ)فً الكبلم دلٌبل على ما حذؾ، و }كٌؾ{ لفظها لفظ االستفهام، ومعناها معنى التوبٌخ"
أي: فكٌؾ الحال وكٌؾ ٌصنعون إذا جبنا من كل أمة بشهٌد، ٌعنً: نبً،  لال البؽوي:" 

 .(2)ٌشهد علٌهم بما عملوا"
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ٌصنع هإالء الكفرة من الٌهود وؼٌرهم إذا جبنا من كل أمة فكٌؾ  لال الزمخشري:أي:" 
ٌِْهْم َشِهًٌدا َما ُدْمُت فٌِِهْم{ ]المابدة :  بشهٌد ٌشهد علٌهم بما فعلوا وهو نبٌهم، كموله: }َوكُْنُت َعلَ

ٔٔ2"](ٔ). 
 .(ٕ)كل أمة بنبٌها" لال الضحان:" 
 .(ٖ)وشاهدها نبوتها من كل أمة" لال لتادة:" 
 .(ٗ)رسولها ، فٌشهد علٌها أن لد أبلؽهم ما أرسله هللا به إلٌهم " رٌج:"لال ابن ج 
ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبَْنا  الشاهد نبً هللا، لال هللا تعالى: لال ابن عباس:"  ٌَْؾ ِإذَا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ }فََك

 .(٘)"بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{
معناه: فكٌؾ الحال إذا جبنا من كل أمة بشهٌد؟ وأراد بالشهٌد من كل  لال السمعانً:" 

أمة نبٌها، وشهٌد هذه األمة: نبٌنا، وأختلفوا على أن شهادتهم على ماذا؟ منهم من لال: ٌشهدون 
 .(ٙ)على تبلٌػ الرسالة، ومنهم من لال: ٌشهدون على األمة باألعمال"

مة فٌمول: بلؽت، فتمول أمته: ال، فٌكذبون األنبٌاء، إن كل نبً ٌؤتً ٌوم المٌا لال الفراء:" 
ثم ٌجاء بؤمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌصدلون األنبٌاء ونبٌهم ، ثم ٌؤتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌصدق أمته، فذلن لوله تبارن 

جبنا  وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا، ومنه لول هللا: }فكٌؾ إذا
 .(2)من كل أمة بشهٌد ]وجبنا بن على هإالء شهٌدا[{"

إن هللا تعالى وكل بكل عبد مسلم ثبلثمابة وستٌن ملكا بعدد عروله،  لال سهل التستري:" 
إن أراد خٌرا أعانوه، وإن أراد شرا عاتبوه علٌه، فإن عمل شٌبا من ذلن حفظوه علٌه، حتى إذا 

وه على ذلن، حتى إذا صاروا إلى هللا تعالى شهدوا علٌه كان ٌوم المٌامة عرضوه علٌه ووافم
بوفاء الطاعة والتراؾ الخطٌبة، لال هللا تعالى: }وجاءت كل نفس معها سابك 

 .(1)["ٕٔوشهٌد{]ق:

 -أٌها الرسول-وجاء بن  [، أي:"ٔٗلوله تعالى:}َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{ ]النساء : 
أنن بلؽتهم رسالة ربِّن؟" لتكون شهًٌدا على أمتن

(5). 
 .(ٓٔ)بتبلٌػ الرسالة" -ملسو هيلع هللا ىلص -كفار أمة دمحم :لال مماتل:" ٌعنً
 .(ٔٔ)أي: نؤتً بكل نبً أمة ٌشهد علٌها ولها" لال الزجاج:"

أتَى علٌها ، لال : كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا }َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا{ لال ابن جرٌج:"
 .(ٕٔ)فاضت عٌناه"
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[ ، لال : الشاهد دمحم ، ٖفً لوله :}َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{]سورة البروج :  وعن عكرمة:"
ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء والمشهود ٌوم الجمعة. فذلن لوله : "  ٌَْؾ إِذَا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ }فََك

 .(ٔ){"َشِهًٌدا
، عن الماسم : "أّن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال البن مسعود : الرأ علً. لال ، ألرأ  عن المسعودي

« النساء»علٌن ، وعلٌن أنزل ؟ لال : إنً أحب أن أسمعه من ؼٌري. لال : فمرأ ابن مسعود 
ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإالَ حتى بلػ :  ٌَْؾ إِذَا ِجبَْنا ِمْن كُّلِ أُمَّ {، لال : استعبر النبً  ِء َشِهًٌدا}فََك

ملسو هيلع هللا ىلص ، وكّؾ ابن مسعود، لال المسعودي ، فحدثنً جعفر بن عمرو بن حرٌث ، عن أبٌه : أن 
شهًٌدا علٌهم ما دمت فٌهم ، فإذا توفٌتنً كنت أنت الرلٌَب علٌهم ، وأنَت على » النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
 .(ٕ)«" كل شًء شهٌد

عن زر، لال: "لال عبد هللا: لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الرأ، فافتتحت واخرج ابن أبً حاتم 
ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى حتى إذا انتهٌت إلى لول هللا تعالى: « النساء» ٌَْؾ إَِذا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ }فََك

 .(ٖ)«"حسبنا»ل: لال: فدمعت عٌناه ولا {،َهُإاَلِء َشِهًٌدا
ونس بن دمحم بن فضالة األنصاري، عن أبٌه لال: "وكان أبً ممن صحب وروي عن ٌ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتاه فً بنً ظفر، فجلس على الصخرة التً فً بنً ظفر الٌوم، ومعه ابن مسعود 
َؾ فمرأ، فؤتى على هذه اآلٌة: ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لاربا  ٌْ }فََك
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ٍة بَِشِهٌٍد َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإاَلِء َشِهًٌدا فبكى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى ضرب لحٌاه  {،إِذَا ِجبْنَا ِمْن كُّلِ أُمَّ
 .(ٔ)«"ٌا رب هذا، شهدت على من بٌن ظهري، فكٌؾ بمن لم أره» وجنباه فمال:

بٌٌن ٌؤتون ٌوم المٌامة ، منهم من أسلم معه من لومه الواحُد واالثنان إن الن لال السدي:"
والعََشرة ، وأللُّ وأكثر من ذلن ، حتى ٌُإتى بموم لوط ملسو هيلع هللا ىلص ، لم ٌإمن معه إال ابنتاه ، فٌمال لهم : 

 ملسو هيلع هللا ىلص! فٌمال لهم : هل بلَّؽتم ما أرسلتُْم به ؟ فٌمولون : نعم. فٌمال : من ٌشهد ، فٌمولون : أمة دمحم
اشهدوا ، إّن الرسل أودعوا عندكم شهادة،  فبم تشهدون ؟ فٌمولون : ربنا نَشهد أنهم لد بلؽوا كما 
شهدوا فً الدنٌا بالتبلٌػ. فٌمال : من ٌشهد على ذلن ؟ فٌمولون : دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فٌدعى دمحم علٌه السبلم 

ةً َوَسًطا ، فٌشهُد أن أمته لد  صدَّلوا ، وأّن الرسل لد بلَّؽوا ، فذلن لوله : }َوَكذَِلَن َجعَْلنَاكُْم أُمَّ
ٌْكُْم َشِهًٌدا{]سورة البمرة :  ُسوُل َعلَ  .(ٕ)["ِٖٗٔلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس َوٌَكُوَن الرَّ

من لال: إنما لال السمعانً:" واختلفوا فً أن النبً هل ٌشهد على من لم ٌره؟ منهم  
 .(ٖ)ٌشهد على من رآه، والصحٌح: أنه ٌشهد على الكل، على من رأى، وعلى من لم ٌر"

 .(ٗ)شاهدا ٌشهد على جمٌع األمة، على من رآه ومن لم ٌره" لال البؽوي:" 
 الفوائد:

 أن الرسل تشهد على األمم فً تبلٌػ الرسالة وإلامة الحجة علٌها. -ٔ
بما عملوا وتشهد علٌهم ألسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم   تعالىٌمرون هللأن الكفار فً ذلن الٌوم  -ٕ 

فؤما ما ورد من أن الكفار ٌكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلن ٌكون فً بعض ، بما كانوا ٌعملون
مواضع المٌامة حٌن ٌظنون أن جحودهم ٌنفعهم من عذاب هللا فإذا عرفوا الحمابك وشهدت علٌهم 

 .(٘)ارحهم حٌنبذ ٌنجلً األمر وال ٌبمى للكتمان موضع وال نفع وال فابدةجو
 المرآن

َ َحِديثًا ى بِِهُم اْْلَْرُض َواَل يَْكتُُموَن ّللا  ُسوَل لَْو تَُسو  ({ ٕٗ) }يَْوَمئٍِذ يََودُّ ال ِذيَن َكفَُروا َوَعَصُوا الر 

 [ٕٗ]النساء : 
 التفسٌر:

كفروا باهلل تعالى وخالفوا الرسول ولم ٌطٌعوه، لو ٌجعلهم هللا ٌوم ٌكون ذلن، ٌتمنى الذٌن 
واألرض سواء، فٌصٌرون ترابًا، حتى ال ٌبعثوا وهم ال ٌستطٌعون أن ٌُخفوا عن هللا شٌبًا مما 

 فً أنفسهم، إذ ختم هللا على أفواههم، وَشِهَدْت علٌهم جوارحهم بما كانوا ٌعملون.
ُسوَل{ ]النساء :  }ٌَْوَمبٍِذ ٌََودُّ  لوله تعالى:  أي: فً ذلن [، "ٕٗالَِّذٌَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ

 .(ٙ)الٌوم العصٌب ٌتمنى الفجار الذٌن جحدوا وجدانٌة هللا وعصوا رسوله"
 .(2)أي: الذٌن جمعوا بٌن الكفر باهلل وبرسوله ومعصٌة الرسول" لال السعدي: "

ى بِِهُم اأْلَْرُض{ لوله تعالى:  أي: لو ٌدفنوا فً األرض ثم  [، "ٕٗ]النساء :  }َلْو تَُسوَّ
 .(1)تُسّوى بهم"
 .(5)مسلم البطٌن:" لوله: }لو تسوى بهم األرض{، لال: الذٌن كفروا" لال 
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 .(ٔ)أي: تبتلعهم وٌكونون ترابا"لال السعدي: "
 .(ٕ)لال ابن عباس:" ٌعنً: أن تسوى األرض بالجبال واألرض علٌهم" 
 .(ٖ)ودوا لو انخرلت األرض فساخوا فٌها"لال لتادة:" ٌمول:  
ِ َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن{ لال مماتل:"  وذلن بؤنهم لالوا فً اآلخرة: } َوَّللاَّ

، فشهدت علٌهم (ٗ)
علٌهم الجوارح بما كتمت ألسنتهم من الشرن، فودوا عند ذلن أن األرض انشمت فدخلوا فٌها 

 .(٘)فاستوت علٌهم"
 عز وجل للبهابم والوح  والطٌر والسباع: كن ترابا فتسوى بها ٌمول هللا لال الكلبً:" 

علٌهم أهل الجمع، بٌانه لوله عز وجل:  األرض، فعند ذلن ٌتمنى الكافرون لو كانوا ترابا ٌمشً
 .(ٙ)}ٌمول الكافر ٌا لٌتنً كنت ترابا{"

أي: ٌودون أنهم لم ٌبعثوا، وأنهم كانوا واألرض سواء، ولد جاء فً  لال الزجاج:"
 .(2)التفسٌر أن البهابم ٌوم المٌامة تصٌر ترابا. فٌودون أنهم ٌصٌرون ترابا"

 .(1)لو ٌدفنون فتسوى بهم األرض كما تسوى بالموتى" لال الزمخشري: أي:"
وال المولؾ ، وما ٌحل بهم أي : لو انشمت وبلعتهم ، مما ٌرون من أه لال ابن كثٌر:"

ٌْتَنًِ  ٌَا َل َمْت ٌََداهُ َوٌَمُوُل اْلَكافُِر  من الخزي والفضٌحة والتوبٌخ ، كموله : } ٌَْوَم ٌَْنظُُر اْلَمْرُء َما لَدَّ
كُْنُت تَُرابًا{"
(5). 

ى بِِهُم اأْلَْرُض{ ]النساء :   [، ثبلثة الوال:ٕٗوفً تفسٌر لوله تعالى:} لَْو تَُسوَّ
ا : أن الذٌن تمنوه من تسوٌة األرض بهم، أن ٌجعلهم مثلها ، كما لال تعالى فً موضع أحده

ٌْتَِنً كُنُت تَُراباً {] النبؤ :   .(ٔٔ)، والفراء(ٓٔ)[. وهذا لول الكلبً ٓٗأخر:}َوٌَمُوُل اْلَكاِفُر ٌَا لَ
وسابر و}تسوى{ معناه: لو ٌسوون بالتراب، وإنما تمنوا ذلن ألن الوحو   لال الفراء:"

 .(ٕٔ)الدواب ٌوم المٌامة ٌمال لها: كونً ترابا"

، (ٖٔ) ابن عباسوالثانً : أنهم تمنواْ لو انفتحت لهم األرض فصاروا فً بطنها. وهذا لول  
 .(٘ٔ)مماتل، و(ٗٔ) ولتادة
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ُرونَُهْم ٌََودُّ اْلُمْجِرُم َلْو  والثالث: أن المعنى: ٌعدل بهم ما على األرض من شًء فدٌة، بٌانه: }ٌَُبصَّ
 .(ٔ)[. لال الثعلبً: سمعه أستاذنا أبو الماسم الحسٌنٌَْٔٔفتَِدي ِمْن َعذَاِب ٌَْوِمبٍِذ بِبَِنٌِه{ ]المعارج : 

اء مفتوحة السٌن، ولرأ نافع لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم }لو تسوى{ مضمومة الت 
وابن عامر }لو تسوى{ مفتوحة التاء والواو مشددة السٌن، ولرأ حمزة والكسابً }لو تسوى{ 

 .(ٕ)مفتوحة التاء خفٌفة السٌن ممالة
َ َحِدٌثًا { ]النساء :  أي: وال ٌستطٌعون أن ٌكتموا هللا  [، "ٕٗلوله تعالى:}َواَل ٌَْكتُُموَن َّللاَّ

 .(ٖ)حدٌثاً"
 .(ٗ)ابن عباس:" بجوارحهم" للا

 .(٘)ٌعنى: الجوارح حٌن شهدت علٌهم" لال مماتل:"
 .(ٙ)أي: ال تكتمه الجوارح او ٌمول: ال ٌخفى علٌه وإن كتموه" لال األخف :"

وال ٌمدرون على كتمانه ألن جوارحهم تشهد علٌهم. ولٌل الواو  لال الزمخشري:أي:"
 .(2)للحال، أى ٌودون أن ٌدفنوا تحت األرض وأنهم ال ٌكتمون هللا حدٌثا"

 .(1)أخبرعنهم بؤنهم ٌعترفون بجمٌع ما فعلوه ، وال ٌكتمون منه شٌبا" لال ابن كثٌر:"
ون  لال بعضهم لبعض: تعالوا فلنمل لال الفراء:"ثم ٌحٌا أهل الجنة، فإذا رأى ذلن الكافر

إذا سبلنا: وهللا ما كنا مشركٌن، فإذا سبلوا فمالوها ، ختم على أفواههم وأذن لجوارحهم فشهدت 
 .(5)علٌهم. فهنالن ٌودون أنهم كانوا ترابا ولم ٌكتموا هللا حدٌثا. فكتمان الحدٌث هاهنا فً التمنً"

 .(5)التمنً"
فمال : أشٌاُء تختلُؾ علً فً المرآن ؟  لال سعٌد بن جبٌر: "جاء رجل إلى ابن عباس

فمال : ما هو ؟ أشن فً المرآن ؟ لال : لٌس بالشن ، ولكنه اختبلؾ! لال : فهات ما اختلؾ 
ِ َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشِرِكٌَن ( ] سورة علٌن. لال : أسمع هللا ٌمول : ) ثُمَّ لَْم تَكُْن فِتْنَتُُهْم إِال أَْن لَالُوا َوَّللاَّ

[ ، ولال : }وال ٌكتمون هللا حدٌثًا{، ولد كتموا! فمال ابن عباس : أما لوله : }ثم لم ٖٕام : األنع
تكن فتنتهم إال أن لالوا وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، فإنهم لما رأوا ٌوم المٌامة أن هللا ٌؽفر ألهل 

لمشركون فمالوا : اإلسبلم وٌؽفر الذنوب ، وال ٌؽفر شرًكا ، وال ٌتعاظمه ذنٌب أن ٌؽفره جحد ا
}وهللا ربنا ما كنا مشركٌن{، رجاَء أن ٌؽفر لهم ، فختم على أفواههم ، وتكلمت أٌدٌهم وأرجلهم 
ى بهم األرُض وال  بما كانوا ٌعملون ، فعند ذلن : } ٌَوّد الذٌن كفروا َوعصُوا الرسول لو تسوَّ

 .(ٓٔ)ٌكتمون هللا حدٌثًا{"
ى بهم األرض، وإنهم لم ٌكونوا كتموا أمر دمحم عن عطاء: "ودوا لو تسوونمل الثعلبً  

 .(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص وال نعته"
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الكلبً وجماعة: ال ٌكتمون هللا حدٌثا، ألن خزنة جهنم تشهد كما نمل الثعلبً عن  
 .(ٔ)علٌهم"

لال السعدي: "أي بل ٌمرون له بما عملوا وتشهد علٌهم ألسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم بما 
ومبذ ٌوفٌهم هللا جزاءهم الحك وٌعلمون أن هللا هو الحك المبٌن، فؤما ما ورد من كانوا ٌعملون ٌ

أن الكفار ٌكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلن ٌكون فً بعض مواضع المٌامة حٌن ٌظنون أن 
جحودهم ٌنفعهم من عذاب هللا فإذا عرفوا الحمابك وشهدت علٌهم جوارحهم حٌنبذ ٌنجلً األمر 

 .(ٕ)وضع وال نفع وال فابدة"وال ٌبمى للكتمان م
 الفوائد:

 دلَّت هذه اآلٌة على أن هإالء الكافرٌن من األمة الذٌن ٌشهد علٌهم ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
أن ذنبهم ؼٌر ، وذلن عندما أٌمنوا أن ٌهلكهم هللا، وٌجعلهم ترابا ٌوم المٌامةالكفار  تمنً -ٕ

 .مؽفور، وعذرهم ؼٌر ممبول
 المرآن

اَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحت ى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن َواَل ُجنُبًا إاِل  }يَا   َعابِِر  أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اَل تَْمَربُوا الص 
َمْستُُم َسبِيٍل َحت ى تَْغتَِسلُوا َوِإْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو الَ 

َ َكاَن  ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِن  ّللا  ا َغفُوًرا النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَم  َعفُوًّ
 [ٖٗ({ ]النساء : ٖٗ)

 التفسٌر:
وا إلٌها حال السكر ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا باهلل ورسوله وعملوا بشرعه، ال تمربوا الصبلة وال تموم

، وال  -ولد كان هذا لبل التحرٌم الماطع للخمر فً كل حال-حتى تمٌزوا وتعلموا ما تمولون 
تمربوا الصبلة إن أصابكم الحدث األكبر، وال تمربوا كذلن مواضعها وهً المساجد، إال من كان 

منكم مجتاًزا من باب إلى باب، حتى تتطهروا باالؼتسال. وإن كنتم فً حال مرض ال تمدرون 
لم معه على استعمال الماء، أو حال سفر، أو جاء أحد منكم من الؽابط، أو جامعتم النساء، ف

تجدوا ماء للطهارة فالصدوا ترابًا طاهًرا، فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه. إن هللا تعالى كان 
 كثٌر العفو ٌتجاوز عن سٌباتكم، وٌسترها علٌكم.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
عن أبً عبد الرحمن ، عن علً: "أنه كان هو وعبد الرحمن ، (ٖ)أحدها: اخرج الطبري وؼٌره

شربوا الخمر ، فصلى بهم عبد الرحمن فمرأ : }لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن{، فخلط فٌها ، ورجل آخر 
 .(ٗ)فنزلت : }ال تمربوا الصبلة وأنتم سكارى{"

وفً هذا السٌاق روي عن عطاء هو ابن أبً رباح لال: "أول ما نزل فً الخمر  
ٌِْسِر لُْل فٌِِهمَ  ا إِثٌْم َكبٌٌِر َوَمَنافُِع ِللنَّاِس{}ٌَْسؤَلونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

فمال بعض المنافمٌن: نشربها  ،(٘)
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَْمَربُوا  نشربها لمنافعها ولال آخرون: ال خٌر فً شًء فٌه إثم، ثم نزلت }

                                                             



ٕٖ 
 

خٌر فً  الصَّبلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرْى{ فمال بعض الناس: نشربها ونجلس فً بٌوتنا، ولال آخرون: ال
ٌِْسُر  شًء ٌحول بٌننا وبٌن الصبلة مع المسلمٌن، فنزلت: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ{  .(ٕ)، فنهاهم فانتهوا"(ٔ)َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
أبً حبٌب عن "لول هللا : }وال جنبًا إال عابري سبٌل{، أّن عن  ٌزٌد بن والثانً: أخرج الطبري 

رجاال من األنصار كانت أبوابهم فً المسجد ، تصٌبهم جنابة وال ماء عندهم ، فٌرٌدون الماء 
ا إال فً المسجد ، فؤنزل هللا تبارن وتعالى : }وال جنبًا إال عابري سبٌل{" وال ٌجدون ممرًّ
(ٖ). 

، عن عبد الرحمن بن الماسم ، عن أبٌه ، عن عابشة زوج (ٗ)ام احمدوالثالث: أخرج الطبري واإل
النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أنها لالت : "سمطت لبلدة لً بالبٌَداء ، ونحن داخلون إلى المدٌنة ، فؤناخ رسول هللا 

فلكزنً لَْكزة ثم لال : حبست الناس! ثم ملسو هيلع هللا ىلص ونزل. فبٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ِحْجري رالد ، ألبل أبً 
إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استٌمظ وَحضرت الصبح ، فالتمس الماء فلم ٌوجد ، ونزلت : }ٌا أٌها الذٌن 
آمنوا إذا لمتم إلى الصبلة {اآلٌة. لال أسٌد بن حضٌر: لمد بارن هللا للناس فٌكم ٌا آل أبً بكر! 

 .(٘)ما أنتم إال بركة!"
ً رواي أخرى: عن آلماسم، عن عابشة. أنها لالت: "خرجنا مع رسول هللا صلى هللا وف

علٌه وسلم فً بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبٌداء )أو بذات آلجٌ ( آنمطع عمد لً، فؤلام رسول 
إلى أبً  هللا ملسو هيلع هللا ىلص على آلتماسه، وألام الناس معه، ولٌسوا على ماء، ولٌس معهم ماء، فؤتى آلناس

بكر. فمالوا: أال ترى الى ماصنعت عابشة؟ ألامت برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبالناس معه، ولٌسوآ على 
ماء، ولٌس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واضع رأسه على فخذي لد نام. فمال: 

ماء ولٌس معهم ماء. لالت: فعاتبنً أبو بكر، ولال  حبست رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وآلناس، ولٌسوا على
ماشاء هللا أن ٌمول، وجعل ٌطعن بٌده فً خاصرتً، فبل ٌمنعنً من آلتحرن إال مكان رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص على فخذي، فنام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أصبح على ؼٌر ماء، فؤنزل آٌة التٌمم، فتٌمموا، فمال: 

: ماهً بؤول بركتكم ٌا آل أبً بكر! فمالت عابشة: فبعثنا  -)وهو أحد آلنمباء(-بن الحضٌر  أسٌد
 .(ٙ)البعٌر آلذي كنت علٌه، فوجدنا آلعمد تحته "

، عن األسلع بن شرٌن لال : "كنت أخدم النبً صلى هللا علٌه (2)والرابع: أخرج الطبري وؼٌره
أسلع ، لم فارحْل لً. للت : ٌا رسول هللا ، أصابتنً وسلم وأرَحُل له ، فمال لً ذات لٌلة : ٌا 
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جنابة! فسكت ساعة ، ثم دعانً وأتاه جبرٌل علٌه السبلم بآٌة الصعٌد ، ووصؾ لنا 
 . (ٔ)ضربتٌن"

عن مجاهد:" لوله: }وال جنبا إال عابري سبٌل حتى تؽتسلوا وإن والخامس: أخرج ابن أبً حاتم 
فً رجل من األنصار كان مرٌضا فلم ٌستطع أن ٌموم كنتم مرضى أو على سفر{، لال: نزلت 

فٌتوضؤ، ولم ٌكن له خادم فٌنا له، فؤتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلن له فؤنزل هللا تعالى هذه 
 .(ٕ)اآلٌة"

أخرج الطبري عن إبراهٌم لال : "أصاب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جراحة ففشت فٌهم والسادس: 
ابتلوا بالجنابة ، فشكوا ذلن إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فنزلت : }وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء  ، ثم

 .(ٖ)أحد منكم من الؽابط{، اآلٌة كلها"
نزلت فً عبد الرحمن بن عوؾ أصابته جنابة وهو جرٌح فشك علٌه الؽسل والسابع: لال مماتل:"

فهو بهذه المنزلة، فذان لوله سبحانه: }وإن كنتم  وخاؾ منه شرا أو ٌكون به لرح أو جدري
مرضى{، ٌعنً به جرحا فوجدتم الماء فعلٌكم التٌمم، }وإن كنتم على سفر{، وأنتم أصحاء، 

 .(ٗ)"-رضً هللا عنها -نزلت فً عابشة أم المإمنٌن 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء : لوله تعالى:  دَّلوا باهلل ورسوله ٌا أٌها الذٌن ص [، أي:"ٖٗ}

 .(٘)وعملوا بشرعه"
بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ ]النساء : لوله تعالى: [، ٖٗ}اَل تَْمَربُوا الصَّ

 .(ٙ)ال تمربوا الصبلة وال تموموا إلٌها حال السكر حتى تمٌزوا وتعلموا ما تمولون" أي:"
الَسْكر ، وهو سد مجرى الماء ، فالسُّكر من الشراب ٌسد لال الماوردي: "أصل السُكر : 

 .(2)طرٌك المعرفة
بَلةَ َوأَْنتُْم سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن{ ]النساء : لوله تعالى:وفً  [، ٖٗ}اَل تَْمَربُوا الصَّ

 وجهان من التفسٌر:
، (ٔٔ)، وابً رزٌن(ٓٔ)ولتادة، (5)، ومجاهد(1)أحدهما : سكارى من الخمر، وهو لول ابن عباس

 . (ٔ)وإبراهٌم
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 . (ٕ)والثانً: وأنتم سكارى من النوم ، وهو لول الضحان
ًٌ من هللا المإمنٌن عن أن ٌمربوا الصبلة وهم سكارى  -وهللا أعلم-والراجح  أن "ذلن نه

بؤن ذلن كذلن ، من الشراب لبل تحرٌم الخمر ، لؤلخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ًٌ من هللا وأن هذه اآلٌة نزلت فٌمن ذكرت أنها نزلت فٌه" نه
كما سبك اإلشارة إلٌه فً سبب  (ٖ)

 نزول اآلٌة.
لال ابن حجر:" لال المفسرون: هذه اآلٌة التضت إباحة السكر فً ؼٌر أولات الصبلة،  

 ..(٘)"(ٗ)ثم نسخ ذلن بموله تعالى }فاجتنبوه{
وال تمربوا  [، أي:"ٖٗنُبًا إِالَّ َعابِِري َسبٌٍِل َحتَّى تَْؽتَِسلُوا{ ]النساء : }َواَل جُ لوله تعالى:

الصبلة إن أصابكم الحدث األكبر، وال تمربوا كذلن مواضعها وهً المساجد، إال من كان منكم 
 .(ٙ)مجتاًزا من باب إلى باب، حتى تتطهروا باالؼتسال"

 .(2)حتى تؽتسلوا ، إال عابري سبٌل"وال تمربوها أًٌضا جنًبا لال الطبري:أي:"
[، ٖٗ}َواَل ُجنًُبا إِالَّ َعاِبِري َسبٌٍِل َحتَّى تَْؽتَِسلُوا{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر 

 وجهان:
، وابن عباس (1)أحدهما : أراد سبٌل المسافر إذا كان جنباً ال ٌصلً حتى ٌتٌمم ، وهذا لول علً

، والحسن بن (ٕٔ)، والحكم(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)د، ومجاه(5)فً رواٌة أبً مجلز عنه
 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وعبد هللا بن كثٌر(ٖٔ)مسلم

والثانً : ال ٌمرب الجنب مواضع الصبلة من المساجد إال ماّراً مجتازاً ، وهذا لول ابن عباس 
، وإبراهٌم (1ٔ)، والزهري(2ٔ)، وهو لول الحسن(ٙٔ)فً رواٌة الضحان وابن ٌسار عنه
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، وسعٌد بن (٘)، وٌزٌد بن أبً حبٌب(ٗ)، وأبً الضحى(ٖ)، وعكرمة(ٕ)، وأبً عبٌدة(ٔ)النخعً
 .(1)وهو لول الجمهور (2)، واختاره الطبري(ٙ)بن جبٌر فً رواٌة اخرى عنه

وهذا الذي نصره ]الطبري[ هو لوُل الجمهور ، وهو الظاهر من اآلٌة ، لال ابن كثٌر:"
هٌبة نالصة تنالض ممصودها ، وعن الدخول إلى وكؤنه تعالى نهى عن تعاطً الصبلة على 

 .(5)محلها على هٌبة نالصة ، وهً الجنابة المباعدة للصبلة ولمحلها أٌضا "
وال جنبًا إال عابري سبٌل{: "إال مجتازي طرٌك أن معنى لوله: } -وهللا اعلم-والراجح 

له : }َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو فٌه، وذلن أنه لد بٌَّن حكم المسافر إذا َعِدم الماء وهو جنب فً لو
ُموا َصِعٌدً  ا َطٌِّبًا {، َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلؽَابِِط أَْو الَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتٌََمَّ
ا به المسافر فكان معلوًما بذلن أن لوله } وال جنبًا إال عابري سبٌل حتى تؽتسلوا{ ، لو كان معنًٌّ 

، لم ٌكن إلعادة ذكره فً لوله :} وإن كنتم مرضى أو على سفر{ معنى مفهوم ، ولد مضى ذكر 
 .(ٓٔ)حكمه لبل ذلن"

أّن رجاال من األنصار كانت أبوابهم فً المسجد ولد سبك اإلشارة فً سبب نزول اآلٌة " 
ا  إال فً المسجد ، فؤنزل هللا ، تصٌبهم جنابة وال ماء عندهم ، فٌرٌدون الماء وال ٌجدون ممرًّ

 .(ٔٔ)تبارن وتعالى : }وال جنًبا إال عابري سبٌل{"
ثبت فً صحٌح البخاري : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "سُدُّوا كل َخوخة فً المسجد إال ولد 

 .(ٕٔ)َخوخةَ أبً بكر"
ومن هذه اآلٌة احتج كثٌر من األبمة على أنه ٌحرم على الجنب اللبث  لال ابن كثٌر:" 

فً المسجد ، وٌجوز له المرور ، وكذا الحابض والنفساء أًٌضا فً معناه ؛ إال أن بعضهم لال : 
ٌمنع مرورهما الحتمال التلوٌث. ومنهم من لال : إن أمنت كل واحدة منهما التلوٌث فً حال 

 وإال فبل. المرور جاز لهما المرور

لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ناولٌنً »ولد ثبت فً صحٌح مسلم عن عابشة ، رضً هللا عنها لالت : 
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. ففٌه داللة على (ٔ)«الُخْمرة من المسجد، فملت : إنً حابض. فمال : إن حٌضتن لٌست فً ٌدن
 .(ٕ)جواز مرور الحابض فً المسجد ، والنفساء فً معناها وهللا أعلم"

ولوله : } َحتَّى تَْؽتَِسلُوا { دلٌل لما ذهب إلٌه األبمة الثبلثة : أبو حنٌفة ومالن والشافعً 
: أنه ٌحرم على الجنب المكث فً المسجِد حتى ٌؽتسل أو ٌتٌمم ، إن عدم الماء ، أو لم ٌمدر 

 . (ٖ)على استعماله بطرٌمة
كث فً المسجِد، لما روى  هو وذهب اإلمام أحمد إلى أنه متى توضؤ الجنب جاز له الم

وسعٌد بن منصور فً سننه بإسناد صحٌح : أن الصحابة كانوا ٌفعلون ذلن، أخرج سعٌد بن 
منصور عن عطاء بن ٌََسار لال : "رأٌت رجاال  من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌجلسون فً 

 .(٘()ٗ)المسجد وهم مجنبون  إذا توضإوا وضوء الصبلة"
وإن كنتم فً حال مرض ال  [، أي:"ٖٗ}َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى{ ]النساء : ى:لوله تعال

 .(ٙ)تمدرون معه على استعمال الماء"
 .(2)إن كنتم جرحى أو ُمَجدَّرٌن وأنتم جنب" لال الطبري:أي:"
المرٌض الذي لد أُرخص له فً التٌمم ، هو الكسٌر والجرٌح. فإذا  لال ابن مسعود:"

 .(1)أصابت الجنابة الكسٌَر اؼتسل ،  والجرٌح ال ٌحل جراحته ، إال جراحة ال ٌخشى علٌها"
هً للمرٌض الذي به الجراحةُ التً ٌخاؾ منها أن ٌؽتسل ، فبل ٌؽتسل.  لال أبو مالن:"
ص له فً التٌمم" فُرّخِ
(5). 

والمرض: أن ٌصٌب الرجل الجرح والمرح والجدرّي ،  فٌخاؾ على  اهد:"لال مج
 .(ٓٔ)نفسه من برد الماء وأذاه ، ٌتٌمم بالصعٌد كما ٌتٌمم المسافر الذي ال ٌجد الماء"

و المرض: هو الجراح. والجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه من الماء ،  إن  لال السدي:"
 .(ٔٔ)بًا"أصابه ضرَّ صاحبه ، فذلن ٌتٌمم صعًٌدا طٌ

 .(ٕٔ)إذا كان به جروح أو لُروح ٌتٌمم" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٖٔ)من المروح تكون فً الذراعٌن" ولال إبراهٌم:"
 .(ٗٔ)صاحب الجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه منها ، ٌتٌمم" لال الضحان:"
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وروي عن عاصم ٌعنً األحول عن الشعبً : "أنه سبل عن ]لوله[ : المجدور تُصٌبه 
 .(ٔ)ال : ذهب فرسان هذه اآلٌة"الجنابة ؟ ل

المرٌُض الذي ال ٌجد أحًدا ٌؤتٌه بالماء ، وال ٌمدر علٌه ، ولٌس له خادم  ولال ابن زٌد:"
وال عون ، فإذا لم ٌستطع أن ٌتناول الماء ، ولٌس عنده من ٌؤتٌه به ، وال ٌحبو إلٌه ، تٌمم 
وصلَّى إذا حلَّت الصبلة لال : هذا كله لوُل أبً إذا كان ال ٌستطٌع أن ٌتناول الماء ولٌس عنده 

 .(ٕ)ه به ، ال ٌترن الصبلة ، وهو أعذَُر من المسافر"من ٌؤتٌ
وإن كنتم َجْرحى أو بكم لروٌح ، أو كسر ، أو علّة ال تمدرون معها  فتفسٌر اآلٌة إذن:"

 .(ٖ)على االؼتسال من الجنابة ، وأنتم ممٌمون ؼٌُر مسافرٌن"
 :(ٗ)ل[ ثبلثة ألاوٌٖٗ}َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى{ ]النساء : لوله تعالى:وفً 

أحدها : ما انطلك علٌه اسم المرض من مستضّرٍ بالماء وؼٌر مستضّرٍ ، وهذا لول داود بن 
 علً .
الثانً : ما استضر فٌه باستعمال الماء دون ما لم ٌستضر، وهذا لول مالن ، وأحد لولً 
 الشافعً .

انً من لولً والثالث ما خٌؾ من استعمال الماء فٌه التلؾ دن ما لم ٌُخْؾ ، وهو المول الث
 الشافعً .

 .(٘)وإن كنتم فً حال سفر " [، أي:"ٖٗ}أَْو َعلَى َسفٍَر{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٙ)أو إن كنتم مسافرٌن وأنتم أصّحاء جنب" لال الطبري:أي:"

 :(2)[، ثبلثة ألاوٌلٖٗ}أَْو َعَلى َسَفٍر{ ]النساء : لوله تعالى:وفً 
 من للٌل وكثٌر ، وهو لول داود .أحدها : ما انطلك علٌه اسم السفر 

 والثانً : مسافة ٌوم ولٌلة فصاعداً ، وهو لول مالن ، والشافعً رحمهما هللا .

 والثالث : مسافة ثبلثة أٌام ، وهو مذهب أبً حنٌفة .
 :" أو أحدثتم ببوٍل أو ؼابطٍ [، أيٖٗ}أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلؽَابِِط { ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٔ)ونحوهما حدثاً أصؽر ولم تجدوا الماء"
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أو جاء أحٌد منكم من الؽابط ، لد لضى حاجته وهو مسافر  لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)صحٌح"

الؽابط : هو المكان المطمبن من األرض ، كنى بذلن عن التؽوط ، وهو  لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)الحدث األصؽر"

 .(ٗ)الؽابط ، الوادي" لال مجاهد:"
 .(٘)أو جامعتم النساء" [، أي:"ٖٗ}أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء{ ]النساء : لى:لوله تعا

 .(ٙ)أو باشرتم النساَء بؤٌدٌكم" لال الطبري:أي:"
 وفً هذه المبلمسة لوالن :

أحدهما : أنها كناٌة عن الجماع ، لموله } َوإِْن َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ 
[ ولال تعالى : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم 2ٖٕفَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم { ]البمرة : 

ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها { ]األحزاب :  اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ  َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعلَ
ٗ5 ًّ [. وهو لول عل

 . (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)ولتادة (5)، والحسن (1)، وابن عباس(2)
، (ٖٔ)، وابن عمر(ٕٔ)والثانً : أن المبلمسة بالٌد واإلفضاء ببعض الجسد ، وهو لول ابن مسعود

،  (ٕٓ)، وحماد(5ٔ)، والحكم(1ٔ)، وابن سٌرٌن  (2ٔ)، وعطاء(ٙٔ)، والشعبً(٘ٔ)، والنخعً(ٗٔ)وعبٌدة
 .(ٕٔ)وبه لال الشافعً
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أّن " اللمس " فً هذا الموضع ،لمس الجماع، ال جمٌع معانً اللمس، والراجح أن 
، وكما لال (ٔ) نسابه ثم صلى ولم ٌتوضؤأنه لَبّل بعض  -ملسو هيلع هللا ىلص-لصحة الخبر عن رسول هللا

 : (ٕ)الشاعر
ٌُْر نَِنْن لَِمٌَسا   َوهُنَّ ٌَْمِشٌَن بِنَا َهِمٌَسا                  إْن تَْصُدِق الطَّ

 .(ٗ( )ٖ)ٌعنً بذلن : ننن لماًسا
ٌصلًِّ  أخرج الطبري عن عروة ، عن عابشة لالت : "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ثم ٌمبل ، ثم

. وفً رواٌة أخرى:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبَّل بعض نسابه ، ثم خرج إلى الصبلة (٘)وال ٌتوضؤ"
 .(ٙ)ولم ٌتوضؤ. للت : من هً إال أنت ؟ فضحكت
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 : (ٔ)لراءتان [،ٖٗ}أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء{ ]النساء : وفً لوله تعالى:
 لرأ بها حمزة والكسابً .إحداهما : }لََمْستُُم {، بؽٌر ألؾ ، 

 وهً لراءة ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.واألخرى :} الََمْستُُم {، 
 : (ٕ)وفً اختبلؾ المراءتٌن فً }لََمْستُْم{  أو }الََمْستُُم{، لوالن

 أحدهما : أن}الََمْستُُم{ـ أبلػ من } لَِمْستُُم{ .
ب الوضوء على البلمس والملموس، } َولََمْستُُم {، ٌمتضً والثانً : أن } الََمْستُُم {ٌمتضً وجو
 وجوبه على البلمس دون الملموس .

 .(ٖ)[، "أي: فلم تجدوا الماء الذي تتطهرون به"ٖٗ}فَلَْم تَِجُدوا َماًء{ ]النساء : لوله تعالى:
ُموا َصِعًٌدا َطٌِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم لوله تعالى: ٌِْدٌكُْم{ ]النساء : }فَتٌََمَّ  [، أي:"َٖٗوأَ

 .(ٗ)فالصدوا تراًبا طاهًرا، فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه"
دوا صعًٌدا طٌبًا" لال سفٌان:" وا وتعمَّ تحرَّ

"لوله: }فتٌمموا  . وفً رواٌة أخرى:"(٘)
 .(ٙ)صعٌدا طٌبا{، لال: حبلل لكم"

هللا بحفظه ، أي : لصدن. ومنه فالتٌمم فً اللؽة هو : "المصد. تمول العرب : تٌممن  
 :(2)لول امرئ المٌس
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ا َرأْت أنَّ الَمنٌِة وِرُدها                  وأن الحَصى من تحت ألدامها َدامِ    َولَمَّ
 (ٕ)ٌفًء علٌها الفًء َعْرَمضها طام            (ٔ)تٌممت العٌن التً عند ضارج

ألرض، فعلى اإلنسان فً التٌمم أن معنى تٌمموا ألصدوا، والصعٌد وجه ا لال الزجاج:" 
ٌضرب بٌدٌه ضربة واحدة فٌمسح بهما جمٌعا وجهه، وكذلن ٌضرب ضربة واحدة، فٌمسح 

هو النظٌؾ الطاهر، وال ٌبالً أكان فً الموضع تراب أم ال، ألن « الطٌب»بهما ٌدٌه، و
كانت كلها  الصعٌد لٌس هو التراب، إنما هو وجه األرض، ترابا كان أو ؼٌره. ولو أن أرضا

صخرا ال تراب علٌها ثم ضرب المتٌمم ٌده على ذلن الصخر لكان ذلن طهورا إذا مسح به 
فؤعلمن أن الصعٌد ٌكون زلما، ، (ٖ){فَتُْصبَِح َصِعيًدا َزلَمًا : }-وجهه، لال هللا عز وجل 

علم والصعدات الطرلات، وإنما سمً صعٌدا، ألنها نهاٌة ما ٌصعد إلٌه من باطن األرض، ال أ
 .(ٗ)بٌن أهل اللؽة اختبلفا فً أن الصعٌد وجه األرض"

 وفً الصعٌد أربعة ألاوٌل :
 .(٘)أحدها : أنها األرض الملساء التً ال نبات فٌها وال ِؼراس ، وهو لول لتادة 

 .(ٙ)والثانً : أنها األرض المستوٌة ، وهو لول ابن زٌد
ًّ ، وابن مسعود  ، والشافعً، (2)، وعمرو بن لٌس المبلبًوالثالث : هو التراب ، وهو لول عل

 .(1)وأحمد بن حنبل وأصحابهما
[ أي : ترابا أملس طٌبا ، وبما ٓٗواحتجوا بموله تعالى : } فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلًَما { ]الكهؾ :   

س فضلنا على النا»ثبت فً صحٌح مسلم ، عن حذٌفة بن الٌمان لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
بثبلث : جعلت صفوفنا كصفوؾ المبلبكة ، وجعلت لنا األرض كلها مسجًدا ، وجعلت تربتها لنا 

، وفً لفظ : "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". لالوا : (5)«طهورا إذا لم نجد الماء
 .(ٓٔ)فخصص الطهورٌة بالتراب فً ممام االمتنان ، فلو كان ؼٌره ٌموم ممامه لذكره معه

، ومنه لول ذي (ٕٔ)، وهذا لول أبً عبٌدة(ٔٔ)رابع : أنه وجه األرض ذات التراب والؽباروال
مة  الرُّ
(ٖٔ): 

أِس ُخْرطُوُم  ِعٌَد بِِه                  َدبَّابَةٌ فً ِعَظاِم الرَّ َحى تَْرِمً الصَّ  َكؤنَّهُ بِالضُّ
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 .(ٔ)ٌعنً: تضرب به وجه األرض
وا وفً لراءة عبدهللا: }   .(ٕ)َصِعًٌدا{فَؤُمُّ

 أربعة ألاوٌل :[، ٖٗ}َطًٌِّبا{ ]النساء : وفً لوله تعالى:
 .(ٗ)، واختاره ابن كثٌر(ٖ)أحدها : حبلالً ، وهو لول سفٌان

وهذا لول سعٌد بن أن الطٌب: ما أتت علٌه األمطار وطهرته، و}طٌبا{، أي: طاهرا. والثانً : 
 .(2)، والزجاج(ٙ)، والطبري(٘)بشر

الصعٌد الطٌب طهور المسلم ، وإن لم ٌجد »عن أبً ذر لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(1)«"الماء عشر حجج ، فإذا وجده، فلٌمسه بَشرته ، فإن ذلن خٌر له

 .(5)والثالث : تراب الحرث، وهو لول ابن عباس
والرابع : أنه مكان َحِدٌر ؼٌر بَِطحٍ ، وهو لول ابن جرٌج
(ٔٓ). 

لال ابن كثٌر:" استنبط كثٌر من الفمهاء من هذه اآلٌة : أنه ال ٌجوز التٌمم لعادم الماء إال  
بعد تطلبه ، فمتى طلبه فلم ٌجده جاز له حٌنبذ التٌمم. ولد ذكروا كٌفٌة الطلب فً كتب الفروع ، 
ول كما هو ممرر فً موضعه ، كما هو  فً الصحٌحٌن ، من حدٌث ِعمران بن حصٌن : أن رس

ٌا فبلن ، ما منعن أن تصلً مع الموم ؟ »هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجبل معتزال لم ٌصل فً  الموم ، فمال : 
ألست برجل مسلم ؟ لال : بلى ٌا رسول هللا ، ولكن أصابتنً جنابة وال ماء. لال : علٌن 

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«بالصعٌد ، فإنه ٌكفٌن
ٌِْدٌكُْم{ ]النساء : ولوله تعالى: فامسحوا منه بوجوهكم  أي:"[، ٖٗ}فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَ

 .(ٖٔ)وأٌدٌكم"
 .(ٗٔ)فالوجه الممسوح فً التٌمم هو المحدود فً ؼسل الوضوء" "لال الماوردي
والمسح منه بالوجه : أن ٌضرب المتٌمم بٌدٌه على وجه األرض الطاهر  لال الطبري:

 .(٘ٔ)، أو ما لام ممامه ، فٌمَسح بما علك من الؽُبار وجهه"
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 فؤما مسح الٌدٌن ففٌه ثبلثة ألاوٌل : 
، والشعبً (ٕ)، ومكحول(ٔ)أحدها : الكفان إلى الزندٌن دون الذراعٌن ، وهو لول عمار بن ٌاسر

 .(٘)، والشافعً فً المدٌم (ٗ)، وبه لال مالن فً أحد لولٌه(ٖ)والشعبً فً أحد لولٌه
، وسالم (1)، وعمر الشعبً(2)، والحسن(ٙ)والثانً : الذراعان مع المرفمٌن ، وهو لول ابن عمر

 .(ٓٔ)، والشافعً فً الجدٌد(5)وسالم بن عبد هللا 
ٌبلػ المرفمٌن ولالوا:" ألن لفظ الٌدٌن ٌصدق إطبللهما على ما ٌبلػ المنكبٌن ، وعلى ما 

، كما فً آٌة الوضوء ، وٌطلك وٌراد بهما ما ٌبلػ الكفٌن ، كما فً آٌة السرلة : } فَاْلَطعُوا 
ٌِْدٌَُهَما { ]المابدة :  [ لالوا : وحمل ما أطلك هاهنا على ما لٌد فً آٌة الوضوء أولى لجامع 1ٖأَ

 .(ٔٔ)الطهورٌة"
ل : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "التٌمم وذكر بعضهم ما رواه الدارلطنً ، عن ابن عمر لا

 . (ٕٔ)ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للٌدٌن إلى المرفمٌن"
"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضرب بٌدٌه على  –فً حدٌث  -وروى أبو داود عن ابن عمر 

 .(ٖٔ)الحابط ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعٌه"
 . (٘ٔ)، وحكً نحوه عن أبً بكر(ٗٔ)إلى المنكبٌن واإلبطٌن ، وهو لول الزهري والثالث :

ر عنه فً مسحه  لال الطبري:والصواب:" أن الحّد الذي ال ٌجزئ المتٌمم أن ٌمّصِ
بالتراب من ٌدٌه : الكفان إلى الّزندٌن ، إلجماع الجمٌع على أن التمصٌر عن ذلن ؼٌر جابز. ثم 

إن شاء بلػ بمسحه المرفمٌن ، وإن شاء اآلباط. والعلة التً من أجلها  هو فٌما جاوز ذلن مخٌّر ،
جعلناه مخًٌرا فٌما جاوز الكفٌن : أن هللا لم ٌحدَّ فً مسح ذلن بالتراب فً التٌمم حدًّا ال ٌجوز 
التمصٌر عنه. فما مسح المتٌمم من ٌدٌه أجزأه ، إال ما أُجمع علٌه ، أو لامت الحجة بؤنه ال 
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صٌر عنه. ولد أجمع الجمٌُع على أن التمصٌر عن الكفٌن ؼٌر مجزئ ، فخرج ذلن ٌجزبه التم
بالسنة ،  وما عدا ذلن فمختلؾ فٌه. وإذا كان مختلفًا فٌه ، وكان الماسح بكفٌه داخبل فً عموم 

 .(ٔ)اآلٌة كان خارًجا مما لزمه من فرض ذلن"
أنه بدل منه فً جمٌع التٌمم بدل عن الوضوء فً التطهر به ، ال  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)أعضابه ، بل ٌكفً مسح الوجه والٌدٌن فمط باإلجماع"
 واختلفوا فً جواز التٌمم فً الجنابة على لولٌن :

 .(ٖ)أحدهما : ٌجوز ، وهو لول الجمهور 
 .(ٙ)، وإبراهٌم النخعً(٘)، وابن مسعود(ٗ)والثانً : ال ٌجوز وهو لول عمر

الجمهور، أي:" أن الجنب ممن أمره هللا بالتٌمم إذا لم ٌجد هو لول  -وهللا أعلم-والراجح
 .(2)الماء ، والصبلةِ  بموله : }أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتٌمموا صعًٌدا طٌبًا {"

ا َؼفُوًرا{ ]النساء : لوله تعالى: َ َكاَن َعفُوًّ إن هللا تعالى كان كثٌر العفو  [، أي:"ٖٗ}إِنَّ َّللاَّ
 .(1)ٌتجاوز عن سٌباتكم، وٌسترها علٌكم"

 .(5)أي ٌمبل منكم العفو وٌؽفر لكم، ألن لبوله التٌمم تسهٌل علٌكم" لال الزجاج:"
إن هللا لم ٌزل عفوا ، عن ذنوب عباده ،  وتركه العموبة على كثٌر  لال الطبري: أي:"

كم ،  أٌها المإمنون ، عن لٌامكم إلى الصبلة التً فرضها منها ما لم ٌشركوا به ، كما عفا ل
علٌكم فً مساجدكم وأنتم سكارى " ؼفوًرا " ، ٌمول : فلم ٌزل ٌستر علٌهم ذنوبهم بتركه 
معاجلتهم العذاَب على خطاٌاهم ، كما ستر علٌكم ، أٌها المإمنون ، بتركه معاجلتكم على 

دوا لمثلها ، فٌنالكم بعودكم لما لد نهٌتكم عنه من صبلتكم فً مساجدكم سكارى. ٌمول : فبل تعو
لَة" ذلن ، ُمنَّكِ
(ٔٓ). 
، «العفو»لال سلمة بن وهرام صاحب طاوس:" أن هللا تبارن وتعالى إنما سمى نفسه  

 .(ٔٔ)، لٌؽفر"«الؽفور»لٌعفو، و
 .(ٕٔ)سعٌد بن المسٌب:" لٌس شًء أحب إلً من عفو"لال  
فً -وهذه اآلٌة الكرٌمة منسوخة بتحرٌم الخمر مطلما، فإن الخمر  لال الشٌخ السعدي:" 
كان ؼٌر محرم، ثم إن هللا تعالى عرض لعباده بتحرٌمه بموله: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر  -أول األمر

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم َكِبٌٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِإثُْمُهَما أَْكَبُر ِمْن نَفْ   .[5ِٕٔعِهَما{ ]البمرة : َواْلَم
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ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصبلة كما فً هذه اآلٌة، ثم إنه تعالى حرمه 
ٌِْسُر َواأْلَْنَصاُب  على اإلطبلق فً جمٌع األولات فً لوله: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ{ ]المابدة : َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل   [ اآلٌة.5ٓالشَّ
ومع هذا فإنه ٌشتد تحرٌمه ولت حضور الصبلة لتضمنه هذه المفسدة العظٌمة، بعد 
حصول ممصود الصبلة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور الملب، فإن الخمر ٌسكر 

 .(ٔ)"الملب، وٌصد عن ذكر هللا وعن الصبلة
 الفوائد:

ٌنهى تعالى عباده المإمنٌن أن ٌمربوا الصبلة وهم سكارى، حتى ٌعلموا ما ٌمولون، وهذا  -ٔ
شامل لمربان مواضع الصبلة، كالمسجد، فإنه ال ٌمكن السكران من دخوله. وشامل لنفس 
الصبلة، فإنه ال ٌجوز للسكران صبلة وال عبادة، الختبلط عمله وعدم علمه بما ٌمول، ولهذا حدد 

 .(ٕ)وؼٌاه إلى وجود العلم بما ٌمول السكران تعالى ذلن
منع الدخول فً الصبلة فً حال النعاس المفرط، الذي ال ٌشعر صاحبه بما ٌمول وٌفعل، بل  -ٕ

لعل فٌه إشارة إلى أنه ٌنبؽً لمن أراد الصبلة أن ٌمطع عنه كل شاؼل ٌشؽل فكره، كمدافعة 
 .(ٖ)دٌث الصحٌحاألخبثٌن والتوق لطعام ونحوه كما ورد فً ذلن الح

أن هللا تعالى أباح التٌمم فً حالتٌن:حال عدم الماء، وهذا مطلما فً الحضر والسفر، وحال -ٖ
 .المشمة باستعماله بمرض ونحوه

وفً اآلٌة وجوب تعمٌم مسح الوجه والٌدٌن، وأنه ٌجوز التٌمم ولو لم ٌضك الولت، وأنه ال -ٗ
 .-وهللا أعلم -ٌخاطب بطلب الماء إال بعد وجود سبب الوجوب

والعفّو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما ٌصدر ، «الؽفور»و «العفو»من أسماءه تعالى-٘
من عباده من الذنوب، وال سٌما إذا أتوا لما ٌسبب العفو عنهم من االستؽفار، والتوبة، واإلٌمان، 

 .وٌعفو عن السٌبات واألعمال الصالحة فهو سبحانه ٌمبل التوبة عن عباده
من أبنٌة المبالؽة؛ فاهلل عز وجل ؼفور؛ ألنه ٌفعل ذلن لعباده ، "«الؽفور» :ومن أسمابه

مرة بعد مرة إلى ما ال ٌحصى، فجاءت هذه الصفة على أبنٌة المبالؽة لذلن، وهو متعلك 
بالمفعول؛ ألنه ال ٌمع الستر إال بمستور ٌستر وٌؽطى، ولٌست من أوصاؾ المبالؽة فً الذات، 

 . (ٗ)"ن أوصاؾ المبالؽة فً الفعلإنما هً م
 المرآن

اَللَةَ َويُِريُدوَن أَْن تَِضلُّوا الس بِيلَ  ({ ٗٗ) }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يَْشتَُروَن الض 
 [ٗٗ]النساء : 
 التفسٌر:
مما جاءهم من التوراة، ٌستبدلون أمر الٌهود الذٌن أُعطوا حظًّا من العلم  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

الضبللة بالهدى، وٌتركون ما لدٌهم من الحجج والبراهٌن، الدالة على صدق رسالة الرسول دمحم 
أن تنحرفوا عن الطرٌك المستمٌم؛ لتكونوا ضالٌن  -أٌها المإمنون المهتدون-ملسو هيلع هللا ىلص، وٌتمنون لكم 

 مثلهم.
 [:ٙٗ-ٗٗفً سبب نزول اآلٌات] 
عن ابن عباس لال : "كان رفاعة بن زٌد بن التابوت ، (٘)رج الطبري وابن أبً حاتمأخ

ٌعنً من عظماء الٌهود إذا كلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لوى لسانه ولال : راعنا سمعَن ،  -من عظمابهم 
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ِذٌَن أُوتُوا َنِصٌبًا ِمَن }أَلَْم تََر إَِلى الَّ ٌا دمحم حتى نفهمن! ثم طعن فً اإلسبلم وعابه ، فؤنزل هللا : 
بَللََة{، }فَبَل ٌُْإِمنُوَن إِالَّ لَِلٌبًل{ إلى لوله : اْلِكتَاِب ٌَْشتَُروَن الضَّ

(ٔ)"(ٕ). 
}أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن عن عكرمة : وفً السٌاق نفسه: أخرج الطبري 

فُوَن اْلِكتَاِب{،  ، لال : نزلت فً رفاعة بن زٌد بن السابب (ٖ)اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{إلى لوله:}ٌَُحّرِ
 .(ٗ)الٌهودي"

فً لوله عز وجل: " }من الذٌن هادوا{ اآلٌة، لال: كان رجبلن وأخرج ابن المنذر عن السدي 
، لاال له، من الٌهود، ٌمال ألحدهما: مالن بن الضٌؾ واآلخر: رفاعة بن زٌد، إذا لمٌا النبً ملسو هيلع هللا ىلص

وهما ٌكلمانه: راعنا سمعن، واسمع ؼٌر مسمع، كمولن: اسمع ؼٌر صاؼر، فظن المسلمون أن 
هذا شًء كان أهل الكتاب ٌعظمون به أنبٌاءهم لال أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص للنبً مثل ذلن، فنهوا عن 

 .(٘)ولوا انظرنا واسمعوا{ "ذلن، فؤنزل هللا جل وعز: }ٌؤٌها الذٌن آمنوا ال تمولوا راعنا ول
لال: "وكان كردم بن زٌد حلٌؾ كعب بن األشرؾ  وأخرج ابن أبً حاتم عن عكرمة

وأسامة بن حبٌب، ورافع بن أبً رافع، وبحر بن عمرو، وحًٌ بن أخطب، ورفاعة بن زٌد 
الكم ٌؤتون رجاال من األنصار ٌخالطونهم وٌنصحون لهم من أصحاب دمحم، فٌمولون: ال تنفموا أمو

فإنا نخشى علٌكم الفمر فً ذهابها، وال تسارعوا فً النفمة فإنكم ال تدرون ما ٌكون، فؤنزل هللا 
 .(2)"(ٙ)تعالى: }وٌرٌدون أن تضلوا السبٌل وهللا أعلم بؤعدابكم وكفى باهلل ولٌا وكفى باهلل نصٌرا{

 .(2)"(ٙ)نصٌرا{
}ألم تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبا{... وهم الٌهود، منهم: إصبع، ورافع ابنا  ولال مماتل:"

وٌرٌدون أن تضلوا السبٌل{،ٌعنً: أن تخطبوا لصد طرٌك  }حرٌملة، وهما من أحبار الٌهود، 
الهدى كما أخطؤوا الهدى، نزلت فً عبد هللا بن أبً، ومالن بن دخشم حٌن دعوهما إلى دٌن 

 .(1)سبلم وزهدوهما فٌه وفٌهما نزلت"الٌهودٌة وعٌروهما باإل

عبٌد بن سلٌمان لال :"سمعت الضحان ٌمول فً لوله :}راعنا لًٌّا وأخرج الطبري عن 
ؾ  بؤلسنتهم{، كان الرجل من المشركٌن ٌمول : أرعنً سمعن! ٌلوي بذلن لسانه، ٌعنً : ٌحّرِ

 .(5)معناه"
-ألم تعلم  [، أي:"ِٗٗصًٌبا ِمَن اْلِكتَاِب{ ]النساء : }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَ لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)أمر الٌهود الذٌن أُعطوا حظًّا من العلم مما جاءهم من التوراة" -أٌها الرسول
ألم تر إلى فعل الذٌن أعطوا }نصٌبا{، ٌعنً حظا }من الكتاب{، ٌعنً:  لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)التوراة"
 .(ٔ){ لال: طرفا وخطا"عبٌدة: "}نصٌبا من الكتابلال أبو  
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 .(ٖ)من الكتاب{، لال: من التوراة"، "}(ٕ)}نصٌبا{، ٌعنً: حظا" لال أبو مالن:" 
لال الزمخشري:" }ألم تر{، من رإٌة الملب، وعدى بـ}إلى{، على معنى: ألم ٌنته علمن  

وهم أحبار إلٌهم؟ أو بمعنى: ألم تنظر إلٌهم؟ }أوتوا نصٌبا من الكتاب{، حظا من علم التوراة، 
 .(ٗ)الٌهود"

ولوله: }أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصًٌبا ِمَن اْلِكتَاِب{، معناه: ألم  لال أبو هبلل العسكري:"
تخبر بذلن، وهذا أٌضا ٌرجع إلى معنى العلم، ألنه إذا أخبر به فمد علمه، وٌجوز أن ٌكون 

 .(٘)ٌؾ أُحسن إلٌه وٌجفو بً ونحو ذلن"تعجٌبا منهم كما تمول لصاحبن: ألم تر إلى فبلن ك
بَللََة{ ]النساء :   .(ٙ)وٌستبدلون الضبللة بالهدى" [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}ٌَْشتَُروَن الضَّ

 .(2)اختاروا الضبللة" لال أبو العالٌة:"
 .(1)هم أعداء هللا الٌهود، اشتروا الضبللة، ٌمول: استحبوها" لال لتادة:"

 .(5)أي: الكفر" الضبللة لال ابن عباس:"
بعد بعثته، وهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -لبل أن ٌبعث، بتكذٌب بدمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً باعوا إٌمانا بدمحم لال مماتل:"

  .(ٓٔ)الٌهود منهم إصبع، ورافع ابنا حرٌملة، وهما من أحبار الٌهود"
ٌستبدلونها بالهدى، وهو البماء على الٌهودٌة، بعد وضوح اآلٌات  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔٔ)لهم على صحة نبوة رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وأنه هو النبً العربً المبشر به فً التوراة واإلنجٌل"
واشتراء الضبللة بالهدى: استبدالها به بؽد حصوله، والرؼبة فً الضبللة  لال الراؼب:"

مكن من الهدى، ولد أعاد تعالى هذا المعنى فً مواضع تحذٌرا منهم، وتخوٌفا من بعد الت
ٌْبًل َعِظًٌما{  ٌَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِمٌلُوا َم االؼترار بهم، وعلى ذلن لوله من لبل: }َوٌُِرٌُد الَِّذٌَن 

َّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَدْ 2ٕ]النساء :  َضلُّوا ِمْن لَْبُل َوأََضلُّوا َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعْن  [، ونحوه لوله: }َواَل تَت
 .(ٕٔ)[ "22َسَواِء السَّبٌِِل{ ]المابدة : 

أي: وٌرٌدون لكم ٌا معشر [، "ٗٗلوله تعالى:}َوٌُِرٌُدوَن أَْن تَِضلُّوا السَّبٌَِل{ ]النساء : 
 .(ٖٔ)المإمنٌن أن تضلوا طرٌك الحك لتكونوا مثلهم"

 .(ٗٔ)ن تخطبوا لصد طرٌك الهدى كما أخطؤوا الهدى"ٌعنً: أ لال مماتل:"
لال الزمخشري:أي:" أنتم أٌها المإمنون سبٌل الحك كما ضلوه، وتنخرطوا فً سلكهم ال 

 .(ٔ)تكفٌهم ضبللتهم بل ٌحبون أن ٌضل معهم ؼٌرهم"
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 .(ٕ) ، بالٌاء بفتح الضاد وكسرها{أن ٌضلوا}ولرئ: 
 الفوائد:

 .تحذٌر عباده عن االؼترار بهم، والولوع فً أشراكهموفً ضمنه اآلٌة ذم للٌهود -ٔ
 بٌان مكر الٌهود بالمإمنٌن بالعمل على إضبللهم فً عهد النبوة وإلى الٌوم. -ٕ

 المرآن
ِ نَِصيًرا ) ِ َوِليًّا َوَكفَى بِاَّلل  ُ أَْعلَُم بِؤَْعَدائِكُْم َوَكفَى بِاَّلل   [٘ٗ({ ]النساء : ٘ٗ}َوّللا 

 التفسٌر:
ًٌّا  -أٌها المإمنون-سبحانه وتعالى أعلم  منكم وهللا  بعداوة هإالء الٌهود لكم، وكفى باهلل ول

 ٌتوالكم، وكفى به نصًٌرا ٌنصركم على أعدابكم.
ُ أَْعلَُم ِبؤَْعَدابِكُْم{ ]النساء :  [، أي:"وهللا سبحانه وتعالى أعلم بعداوة ٘ٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ

الٌن منكم" هإالء الٌهود الضَّ
(ٖ). 

 .(ٗ)ٌعنً :بعداوتهم إٌاكم، ٌعنً: الٌهود" لال مماتل:"
 .(٘)أي هو أعرؾ بهم فهو ٌعلمكم ما هم علٌه" لال الزجاج:"
 .(ٙ)أي : هو ٌعلم بهم وٌحذركم منهم" لال ابن كثٌر:"
فبل تستنصحوهم فإنهم أعداإكم، وٌجوز أن ٌكون أعلم بمعنى علٌم  لال الثعلبً:أي:"

 .(1)علٌه"(2)َو أَْهَوُن{]كموله تعالى: }َوهُ 
ولد أخبركم بعداوة هإالء، وأطلعكم على أحوالهم وما ٌرٌدون بكم  لال الزمخشري:"

 .(5)فاحذروهم وال تستنصحوهم فً أموركم وال تستشٌروهم"
ِ َنِصًٌرا { ]النساء :  ِ َوِلًٌّا َوَكفَى ِباَّللَّ ًٌّا [، أي:" وكفى باهلل ٘ٗلوله تعالى:}َوَكَفى ِباَّللَّ ول

 .(ٓٔ)ٌتوالكم، وكفى به نصًٌرا ٌنصركم على أعدابكم"

-جل ذكره -، فبل ناصر أفضل من هللا-عز وجل -فبل ولً أفضل من هللا لال مماتل:"
"(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)أي : كفى به ولٌا لمن لجؤ  إلٌه، ونصٌرا لمن استنصره" لال ابن كثٌر:"
ٌمول : وحسبكم باهلل ناصًرا لكم على أعدابكم وأعداء دٌنكم ، وعلى من  لال الطبري:"

 .(ٖٔ)بؽاكم الؽوابل ، وبؽى دٌنكم العََوج"
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أي: ٌتولى أحوال عباده وٌلطؾ بهم فً جمٌع أمورهم، وٌٌسر لهم ما به  لال السعدي:"
ٌحذرون منهم }وكفى باهلل نصٌرا{ ٌنصرهم على أعدابهم وٌبٌن لهم ما ، سعادتهم وفبلحهم

 .(ٔ)"وٌعٌنهم علٌهم. فوالٌته تعالى فٌها حصول الخٌر، ونصره فٌه زوال الشر
لال الصابونً:أي:" أي: حسبكم أن ٌكون هللا ولٌاً وناصراً لكم فثموا به واعتمدوا علٌه  

 .(ٕ)وحده فهو تعالى ٌكفٌكم مكرهم"
وا بهم، فإن هللا ٌنصركم فثموا بوالٌته ونصرته دونهم. أو ال تبال لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖ)علٌهم وٌكفٌكم مكرهم"
التوكٌد، المعنى: وكفى هللا ولٌا « الباء»أي: هللا ناصركم علٌهم. ومعنى  لال الزجاج:" 

دخلت فً اسم الفاعل، ألن معنى الكبلم األمر، المعنى: اكتفوا « الباء»وكفى هللا نصٌرا، إال أن 
 .(ٗ)باهلل"

"سمعت وهٌب بن ورد ٌمول: لال هللا عز وجل: ابن آدم اذكرنً عثمان بن زابدة: لال  
إذا ؼضبت أذكرن إذا ؼضبت، فبل أمحمن فٌمن أمحك، وإذا ظلمت فاصبر، وارض بنصرتً 

 .(٘)فإن نصري لن خٌر من نصرتن لنفسن"
 الفوائد:

 .باذلون جهدهم فً ذلنفهم ؼاٌة الحرص،  المسلمٌن على إضبلل حرص الٌهود-ٔ
  فً كفاٌة هللا للمإمنٌن ونصرته ما ٌؽنٌهم أن ٌطلبوا ذلن من أحد ؼٌر ربهم عز وجل. -ٕ
 :«والنصٌر» «المولى»إثبات اسمٌن من أسماءه تعالى، وهما: -ٖ

اسمان هلل «: المولى»و «الولً»وصؾ هللا عز وجل بؤنه ولً الذٌن آمنوا وموالهم، وٌ
نصٌرهم "[ : 2ٕ٘هللا ولً الذٌن آمنوا{ ]البمرة: لال ابن جرٌر فً تفسٌر لوله تعالى: }، تعالى

 .(ٙ)"وظهٌرهم؛ ٌتوالهم بعونه وتوفٌمه

وزكها أنت خٌر من زكاها، أنت ولٌها  اللهم آت نفسً تمواها،جاء فً الحدٌث:" 
 .(2)"وموالها
هو النصٌر  -عز وجل  -وَّللاَّ ، «النصٌر»و« الناصر»وصؾ هللا عز وجل بؤنه وٌ

 .المإمنٌن وٌعٌنهمالذي ٌنصر عباده 
: فعٌل بمعنى فاعل أو مفعول؛ ألن كل واحد من المتناصرٌن ناصٌر «النصٌر»و

 -عز وجل  -وَّللاَّ ، (1)إذا أعانه على عدوه وشّد منه ،ومنصوٌر ولد نصره ٌنصره نصراً 
ٌء َوهَُو السَِّمٌعُ  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  النصٌر، ونصره لٌس كنصر المخلوق: }لَ

 .(5)[ٔٔ]الشورى:البَِصٌُر{
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اللهم أنت عضدي، وأنت نصٌري، بن أحول وبن أصول وبن " جاء فً الحدٌث:" 
 .(ٔ)"ألاتل

لٌس من أسماء هللا تعالى، وعلٌه؛ فبل ٌصح التعبد به؛ مثل: « : الناصر» لال أهل العلم: 
 .(ٕ)"عبد الناصر

 المرآن
فُوَن اْلَكِلَم َعْن  َمَواِضِعِه َويَمُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع }ِمَن ال ِذيَن َهاُدوا يَُحّرِ

يِن َولَْو أَن ُهْم لَالُوا سَِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َواْنظُْرنَ  ا لََكاَن َخْيًرا َوَراِعنَا لَيًّا بِؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِي الّدِ
 ُ  [ٙٗ({ ]النساء : ٙٗ بِكُْفِرِهْم فاََل يُْإِمنُوَن إاِل  لَِلياًل )لَُهْم َوأَْلَوَم َولَِكْن لَعَنَُهُم ّللا 

 التفسٌر:
ا هو علٌه افتراء على هللا، وٌمولون  من الٌهود فرٌك دأبوا على تبدٌل كبلم هللا وتؽٌٌره عمَّ

سمعن أي: افهم  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص: سمعنا لولن وعصٌنا أمرن واسمع منَّا ال سمعت، وٌمولون: راعنا
عنا وأفهمنا، ٌلوون ألسنتهم بذلن، وهم ٌرٌدون الدعاء علٌه بالرعونة حسب لؽتهم، والطعن فً 

، « ؼٌر مسمع»، واسمع دون « عصٌنا»دٌن اإلسبلم. ولو أنهم لالوا: سمعنا وأطعنا، بدل و 
م من رحمته؛ لكان ذلن خًٌرا لهم عند هللا وأعدل لوال ولكن هللا طرده« راعنا»وانظرنا بدل 

 بسبب كفرهم وجحودهم نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فبل ٌصدلون بالحك إال تصدٌمًا للٌبل ال ٌنفعهم.
فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{ ]النساء :   [، أي:" من ٙٗلوله تعالى:}ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا ٌَُحّرِ

 .(ٖ)ا هو علٌه افتراء على هللا"الٌهود فرٌك دأبوا على تبدٌل كبلم هللا وتؽٌٌره عمَّ 
}ٌحرفون{:  ، "(ٗ)عبٌدة: " }من الذٌن هادوا{ ، فً هذا الموضع: الٌهود "لال أبو  

 .(٘)ٌملبون، وٌؽٌرون، و}الكلم{: جماعة كلمة "
ن مجاهد، فً لوله عز وجل " }ٌحرفون الكلم عن مواضعه{: تبدٌل الٌهود التوراة  ع 

"(ٙ). 
نزل علٌهم ٌا بنً رسلً، ٌا بنً أحباري، لال: فحرفوه وجعلوه ٌا كان ٌ ولال إبراهٌم:" 

 .(2)بنً أبكاري"
َنا{ ]النساء :  ٌْ ٌَمُولُوَن َسِمْعنَا َوَعَص [،أي:" وٌمولون للرسول صلى هللا ٙٗلوله تعالى:}َو

 .(1)علٌه وسلم: سمعنا لولن وعصٌنا أمرن"
 .(5)أي :}وٌمولون سمعنا{ لولن، }وعصٌنا{ أمرن" لال البؽوي:"

 .(ٓٔ)عن مجاهد، فً لوله عز وجل: " }سمعنا وعصٌنا{ ما تمول، وال نطٌعن "
ٌَْر ُمْسَمٍع{ ]النساء :   .(ٔ)[، أي: واسمع ما نمول ال سمعت"ٙٗلوله تعالى:}َواْسَمْع َؼ
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 .(ٕ)أي: اسمع منا وال نسمع منن" لال البؽوي:"
ًْ مهاجر رسول  لال الطبري:" وهذا خبر من هللا جل ثناإه عن الٌهود الذٌن كانوا حواَل

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً عصره : أنهم كانوا ٌسبّون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌإذونه بالمبٌح من المول ، وٌمولون له : 
 .(ٖ) "اسمع منا ؼٌر مسمع ، كمول المابل للرجل ٌَسُبُّه : اسمع ، ال أسمعَن هللا

: اسمع، وتمول فً أنفسها ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -تمول للنبً  -لعنت  -كانت إلٌهود  لال الزجاج:"
 أسمعت.

 .(ٗ)ولٌل ؼٌر مسمع، ؼٌر مجاب إلى ما تدعو إلٌه"
 .(٘)عن مجاهد: " }واسمع ؼٌر مسمع{: ؼٌر ممبول ما تمول "

ٌَْر ُمْسَمٍع{ ]النساء :   لوالن :[، ٙٗوفً لوله تعالى:}َواْسَمْع َؼ
 . (2)، وابن زٌد(ٙ)إحداهما : معناه : اسمع ال سمعت ، وهو لول ابن عباس

 .(ٓٔ)، والسدي(5)، ومجاهد(1)والثانً : أنه ؼٌر ممبول منن ، وهو لول الحسن
ٌِن{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَراِعَنا لًٌَّا ِبؤَْلِسنَتِِهْم َوَطعْ  [، أي:" وٌمولون: راعنا ًٙٗنا فًِ الّدِ

 .(ٔٔ)سمعن، ٌلوون ألسنتهم بذلن، وهم ٌرٌدون الدعاء علٌه بالرعونة، والطعن فً دٌن اإلسبلم"
أي: وٌمولون راعنا، ٌرٌدون به النسبة إلى الرعونة، تحرٌفا بالسنتهم،  لال البؽوي:"

 .(ٕٔ)ولدحا }فً الدٌن{، ألن لوله: }وراعنا{، من المراعاة، وهم ٌحرفونه، ٌرٌدون به الرعونة "
أي : راعنا سمعن ، افهم عنّا وأفهمنا، تحرًٌكا منهم بؤلسنتهم بتحرٌؾ  لال الطبري:أي:"

 .(ٖٔ)كروه من معنٌٌه، واستخفافًا منهم بحك النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وطعًنا فً الدٌن"منهم لمعناه إلى الم
 .(ٗٔ)أي: أرعنا سمعن " لال دمحم بن إسحاق:"

 .(٘ٔ)الراعن من المول: السخري منه" لال الحسن:"
 .(ٙٔ)}لٌا بؤلسنتهم{: تحرٌفا بالكذب" لال ابن عباس:"

}لًٌَّا بِؤَْلِسنَتِِهْم{،أي: للبا للكبلم بها" لال ابن لتٌبة:"
(ٔ2). 
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" }لٌا{: خبلفا ٌكون ، وفً رواٌة اخرى:(ٔ)لٌا بؤلسنتهم{،: ٌلوون ألسنتهم" لال مجاهد:"}
 .(ٕ)ٌكون بؤلسنتهم"

 .(ٖ)ٌلوي بذلن لسانه وٌطعن فً الدٌن" لال عطاء:"
لال لتادة : "كانت الٌهود ٌمولون للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : " راعنا سمعن " ! ٌستهزبون بذلن ، فكانت 
ًّ :تحرٌكهم ألسنتهم بذلن، وطعًنا فً  الٌهود لبٌحة أن ٌمال : راعنا سمعن ، }لًٌّا بؤلسنتهم{، والل

 .(ٗ)الدٌن " 
م شبه االستهزاء }وطعنا فً لوله عز وجل " }لٌا بؤلسنتهم{ لال: الكبل لال السدي:"

 .(٘)الدٌن{ ، لال: فً دٌن دمحم علٌه السبلم "
}لٌا بؤلسنتهم{،أي: ٌفعلون ذلن معاندة للحك وطؽٌانا فً الدٌن، وأصل }لٌا  لال الزجاج:"

 .(ٙ){،لوٌا،  ولكن الواو أدؼمت فً الٌاء لسبمها بالسكون"
اإلنسان عما ٌرٌده، وصرؾ الكبلم لال الراؼب:" اللً: أصله الفتل فاستعٌر لصرؾ 

من وجه إلى وجه استعارة الجدل فً الجدال، ومنه لً الؽرٌم، ولواء الجٌ  لكونه فً األصل 
 .(2)خٌطا ملوٌا. واللوى: الملوئ من الرمل؛ ال ٌصنعه البشر"

ٌِن{ ]النساء :   ثبلثة ألاوٌل:[، ٙٗوفً لوله تعالى:}َوَراِعنَا لًٌَّا ِبؤَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فًِ الّدِ
فؤطلع هللا بهذه الكلمة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا ٌسبون النبً أحدها : أن هذه الكلمة كانت َسّباً فً لؽتهم ، 
نبٌّه علٌها فنهاهم عنها. حكاه الزجاج عن بعضهم
(1). 

، (ٓٔ)، ولتادة(5)والثانً : أنها كانت تجري مجرى الُهْزِء والسخري. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)، واختٌار الزجاج(ٔٔ)والسدي

كؤنهم ٌمولون: ارعنا سمعن أي اجعل كبلمن لسمعنا  والثالث : إنها كانت تخرج مخرج الِكْبر، "
 .(ٖٔ)حكاه الزجاج عن بعضهممرعى. 

، إنما ٌخاطبون –صلوات هللا علٌهم  -وهذا مما ال تخاطب به األنبٌاء  لال الزجاج:"  
 .(ٗٔ)باإلجبلل واإلعظام"

[، أي:" ولو أنهم لالوا: سمعنا ٙٗلوله تعالى:}َولَْو أَنَُّهْم لَالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا{]النساء :
 .(ٔ)وأطعنا عوضا عن لوله سمعنا وعصٌنا"
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سمعنا للمرآن الذي جاد من هللا، وأطعنا: ألروا هلل أن ٌطٌعوه فً  لال مماتل بن حٌان:"
 .(ٕ)أمره ونهٌه"

[، أي: " واسمع وانظرنا، عوضاً عن لولهم َٙٗواْنُظْرنَا{ ]النساء :  لوله تعالى:}َواْسَمعْ 
 .(ٖ)ؼٌر مسمع وراعنا"
وفً رواٌة  ،(٘)"أفهمنا وبٌن لنا ٌا دمحم " ، وفً رواٌة:(ٗ)}انظرنا{: أفهمنا" لال مجاهد:"

 .(ٙ)ٌمولون: أفهمنا ال تعجل علٌنا سوؾ نتبعن إن شاء هللا"أخرى:"
ًٌْرا لَُهْم َوأَْلَوَم{ ]النساء : لوله تعالى:}لََكاَن  [، "أي: لكان ذلن المول خٌراً لهم عند َٙٗخ

 .(2)هللا وأعدل وأصوب"
 .(1)لكان لولهم ذلن خٌرا لهم وألوم وأعدل وأسد" لال الزمخشري:أي:"
 .(5)}ألوم{، معناه: أعدل وأصوب" لال ابن عطٌة:"

 ُ [، " أي: ولكن أبعدهم هللا عن الهدى ٙٗبِكُْفِرِهْم { ]النساء : لوله تعالى:}َولَِكْن لَعَنَُهُم َّللاَّ
 .(ٓٔ)وعن رحمته بسبب كفرهم السابك "

ولكن لعنهم هللا بكفرهم أى خذلهم بسبب كفرهم، وأبعدهم عن  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔٔ)ألطافه"

 .(ٕٔ)اإلبعاد، فمعناه: أبعدهم من المهدي"« : واللعنة» لال ابن عطٌة:"
[، " أي: فبل ٌصدلون بالحك إال تصدٌمًا ٙٗى:}فَبَل ٌُْإِمنُوَن إِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : لوله تعال

 .(ٖٔ)للٌبل"
 .(ٗٔ)ال ٌإمنون هم إال للٌبل" لال لتادة:"
 .(٘ٔ)"ال ٌإمنون إال بملٌل مما فً أٌدٌهم " ولال الكلبً:
أي: فبل ٌإمنون إال إٌمانا للٌبل، ال ٌجب به أن ٌسموا المإمنٌن، ولٌل:  لال الزجاج:"

 .(ٙٔ)أي: إال للٌبل منهم، فإنهم آمنوا"
 .(ٔ)إال نفرا للٌبل منهم، وهو عبد هللا بن سبلم ومن أسلم معه منهم" لال البؽوي:أي:"
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فبل ٌإمنون إال إٌمانا للٌبل أى ضعٌفا ركٌكا ال ٌعبؤ به، وهو  لال الزمخشري:أي:"
 : (ٕ)إٌمانهم بمن خلمهم مع كفرهم بؽٌره، أو أراد بالملة العدم، كموله

ً للُمِهّمِ ٌُِصٌبُهُ             ]َكثٌُر الَهَوى َشتَّى النََّوى والَمَساِلن[   لَِلٌُل التََّشّكِ
 .(ٖ)هم لد آمنوا"أى عدٌم التشكً، أو إال للٌبل من

}للٌبل{: نعت، إما إلٌمان وإما لنفر أو لوم، والمعنى مختلؾ، فمن عبر  لال ابن عطٌة:" 
بالملة عن اإلٌمان لال: إما هً عبارة عن عدمه على ما حكى سٌبوٌه من لولهم: أرض لل ما 

ا فلم ٌنفعهم ذلن، تنبت كذا، وهً ال تنبته جملة، وإما للل اإلٌمان لما للت األشٌاء التً آمنوا به
وذلن أنهم كانوا ٌإمنون بالتوحٌد وٌكفرون بدمحم وبجمٌع أوامر شرٌعته ونواهٌها، ومن عبر 
بالملة عن النفر لال: ال ٌإمن منهم إال للٌل، كعبد هللا بن سبلم، وكعب األحبار، وؼٌرهما، وإذا 

 .(ٗ)لدرت الكبلم نفرا للٌبل، فهو نصب فً موضع الحال وفً هذا نظر"
 الفوائد:

علماء كٌفٌة ضبلل هللا تعالى بٌن ، إذ تحرٌؾ الكلم عن مواضعه أن من صفات الٌهود: -ٔ
 .حرفون الكلم عن مواضعه{ وعنادهم وإٌثارهم الباطل على الحك فمال:}من الذٌن هادواالٌهود 
تؽٌٌر اللفظ أو المعنى، أو هما جمٌعا. فمن تحرٌفهم تنزٌل أن تحرٌؾ الٌهود ٌكمن فً  -ٕ

الصفات التً ذكرت فً كتبهم التً ال تنطبك وال تصدق إال على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على أنه ؼٌر مراد بها، 
فهذا حالهم فً العلم أشر حال، للبوا فٌه ، وال ممصود بها بل أرٌد بها ؼٌره، وكتمانهم ذلن

مل واالنمٌاد فإنهم الحمابك، ونزلوا الحك على الباطل، وجحدوا لذلن الحك، وأما حالهم فً الع
 .}ٌمولون سمعنا وعصٌنا واسمع ؼٌر مسمع وراعنا لٌا بؤلسنتهم وطعنا فً الدٌن{

}ولكن لعنهم هللا بكفرهم  أن هللا تعالى طرد الٌهود من رحمته بسبب كفرهم وعنادهم، فمال:-ٖ
 فبل ٌإمنون إال للٌبل{.
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من حرؾ نصوص الكتاب  فكل ، لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:"إن التحرٌؾ من دأب الٌهود -ٗ
والسنة، ففٌه شبه من الٌهود، فؤحذر هذا، وال تتشبه بالمؽضوب علٌهم الذٌن جعل هللا منهم 
 .(ٔ)"المردة والخنازٌر وعبد الطاؼوت، ال تحرؾ، بل فسر الكبلم على ما أراد هللا ورسوله

 اإلٌمان الملٌل ال ٌجدي صاحبه وال ٌنفعه بحال.أن  -٘
 المرآن

لًا ِلَما َمعَكُْم ِمْن لَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَ }يَا  لْنَا ُمَصّدِ نَُرد َها أَيَُّها ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَز 
ِ َمْفعُواًل )  [3ٗ:  ({ ]النساء3َٗعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَن ا أَْصَحاَب الس ْبِت َوَكاَن أَْمُر ّللا 

 التفسٌر:
لنا من المرآن، مصدلًا لما معكم من الكتب من لبل أن  لوا واعملوا بما نزَّ ٌا أهل الكتاب، صّدِ
نؤخذكم بسوء صنٌعكم، فنمحو الوجوه ونحولها لَِبَل الظهور، أو نلعن هإالء المفسدٌن بمسخهم 

لصٌد فٌه فلم ٌنتهوا، لردة وخنازٌر، كما لعنَّا الٌهود ِمن أصحاب السبت، الذٌن نُهوا عن ا
 فؽضب هللا علٌهم، وطردهم من رحمته، وكان أمر هللا نافذًا فً كل حال.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 
{ إلى لوله : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَابَ عن السدي : " ، (ٕ)أحدها: أخرج الطبري وابن أبً حاتم

ٌِّؾ ، ورفاعة بن زٌد بن التابوت ، { َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبتِ  } ، لال : نزلت فً مالن بن الصَّ
 .(ٖ)من بنً لٌنماع"

ابن عباس لال : "كلَّم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رإساء من أحبار ٌهود : منهم عبد والثانً: أخرج الطبري 
وا! فوهللا إنكم ٌا معشر ٌهود ، اتموا هللا وأسلم»هللا بن صورٌا ، وكعب بن أسد فمال لهم : 

! فمالوا: ما نعرؾ ذلن ٌا دمحم! وجحدوا ما عرفوا ، وأصّروا  لتعلمون أن الذي جبتكم به لحكٌّ
لًا ِلَما َمعَكُْم ِمْن  ، فؤنزل هللا فٌهم :(ٗ)«على الكفر ْلنَا ُمَصّدِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما َنزَّ {

َها{لَْبِل أَْن نَْطِمَس   .(ٙ). وروي عن عكرمة نحو ذلن(٘)، اآلٌة"ُوُجوًها فَنَُردَّ
 .(2)[،أي:" ٌا أهل الكتاب"2ٗلوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب{ ]النساء :  
ًْ مهاَجر رسول هللا  لال الطبري:ٌعنً:"  الٌهود من بنً إسرابٌل ، الذٌن كانوا حوالَ
 .(1)لال هللا لهم : ٌا أٌها الذٌن أنزل إلٌهم الكتاب فؤعطوا العلم به" ملسو هيلع هللا ىلص ،

 .(5)ٌعنً الٌهود والنصارى" لال الماوردي:" 
تلوٌن للخطاب وتوجٌه له إما إلى من حكٌت أحوالهم وألوالهم خاصة  لال ابو السعود:" 

صٌب منها لتوفٌة كل بطرٌك االلتفات ووصفهم تارة بإٌتاء الكتاب أي التوراة وأخرى بإٌتاء ن
من الممامٌن حمه فإن الممصود فٌما سبك بٌان أخذهم الضبللة وإزالة ما أوتوه بممابلتها 
بالتحرٌؾ ولٌس ما أزالوه بذلن كلها حتى ٌوصفوا بإٌتابه بل هو بعضها فوصفوا بإٌتابه وأما 

ته من حٌث أن ههنا فالممصود تؤكٌد إٌجاب االمتثال باألمر الذي ٌعمبه والتحذٌر عن مخالف
اإلٌمان بالمصدق موجب لئلٌمان بما ٌصدله والكفر بالثانً ممتض للكفر باألول لطعا وال رٌب 
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فً أن المحذور عندهم إنما هو لزوم الكفر بالتوراة نفسها ال ببعضها وذلن إنما ٌتحمك بجعل 
ق المرآن مصدلا لكلها وإن كان مناط التصدٌك بعضا منها ضرورة أن مصدق البعض مصد

للكل المتضمن له حتما وإما إلٌهم وإلى ؼٌرهم لاطبة وهو األظهر وأٌاما كان فتفصٌل ما فصل 
 .(ٔ)لما كان من مظان إلبلع كل من الفرٌمٌن عما كانوا علٌه من الضبللة"
لًا ِلَما َمعَكُْم{ ]النساء :  ْلنَا ُمَصّدِ لوا واعملوا 2ٗلوله تعالى: }آِمنُوا بَِما َنزَّ بما [، أي:" صّدِ

لنا من المرآن، مصدلًا لما معكم من الكتب"  .(ٕ)نزَّ
لوا بما نزلنا إلى دمحم من الفرلان، محمِّمًا للذي معكم من التوراة  لال الطبري: أي:" صّدِ

 .(ٖ)التً أنزلتها إلى موسى بن عمران"
آمرا أهل الكتاب باإلٌمان بما نزل على عبده ورسوله دمحم  -ٌمول تعالى  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص من الكتاب العظٌم  الذي فٌه تصدٌك األخبار التً بؤٌدٌهم من البشارات"
عبّر عنه]أي المرآن[ بالموصول، تشرٌفا له بما فً حٌز الصلة  لال أبو السعود:"
وجل، ولوله: }مصدلا لما معكم{، أي: من التوراة، فعبر عنها بذلن  وتحمٌما لكونه من عنده عز

لئلٌذان بكمال ولوفهم على حمٌمة الحال فإن المعٌة المستدعٌة لدوام تبلوتها وتكرٌر المراجعة 
إلٌها من موجبات العثور على ما فً تضاعٌفها المإدي إلى العلم بكون المرآن مصدلا لها 

حسبما نعت لهم فٌها أو كونه موافما لها فً المصص والمواعٌد ومعنى تصدٌمه إٌاها نزوله 
والدعوة إلى التوحٌد والعدل بٌن الناس والنهً عن المعاصً والفواح  وأما ما ٌتراءى من 
مخالفته لها فً جزبٌات األحكام بسبب تفاوت األمم واألعصار فلٌست بمخالفة فً الحمٌمة بل 

ا حك باإلضافة إلى عصره متضمن للحكمة التً علٌها هً عٌن الموافمة من حٌث إن كبل منه
ٌدور فلن التشرٌع حتى لو تؤخر نزول المتمدم لنزل على وفك المتؤخر ولو تمدم نزول المتؤخر 

 .(ٙ)"(٘)«لو كان موسى حٌا لما وسعه إال اتباعً:»لوافك المتمدم لطعا ولذلن لال ملسو هيلع هللا ىلص 

َها َعلَى أَْدبَاِرَها { ]النساء :  لوله تعالى: }ِمْن لَْبِل أَنْ  [، أي:" من 2ٗنَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردَّ
لبل أن نؤخذكم بسوء صنٌعكم، فنمحو الوجوه ونحولها لَِبَل الظهور"
(2). 

 .(1)أي: نمحو تخطٌط صورها من عٌن وحاجب وأنؾ وفم" لال الماسمً:"
 .(5)طمسها: أن تعمى" لال ابن عباس:"
أي: نسوها حتى تكون كؤلفابهم، ٌمال للرٌح: طمست آثارنا، أي: محتها،  لال أبو عبٌدة:"

 .(ٓٔ)وطمس الكتاب "
درٌس عابذ هللا الخوالنً: "كان أبو مسلم معلم كعب، وكان ٌلومه على إبطابه لال أبو 

ٌمرأ المرآن  عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: بعثه إلٌه لٌنظر أهو هو؟ لال: حتى أتٌت المدٌنة، فإذا تال
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ٌمول: }ٌا أٌها الذٌن أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدلا لما معكم من لبل أن نطمس وجوها{، 
 .(ٔ)فبادرت الماء اؼتسل وأنً ألمس وجهً مخافة أن ٌطمس ثم أسلمت"

 .(ٕ)أي: ٌحول هللا عن الهدى والبصٌرة إلى طبع الجهالة ولال سهل:"
ٌحل بكم العماب من طمس الوجوه والرد على األدبار: أي آمنوا لبل أن  لال المراؼً:"

أي من لبل أن نطمس وجوه مماصدكم التً توجهتم بها من كٌد اإلسبلم، ونردها خاسرة إلى 
الوراء بإظهار اإلسبلم ونصره علٌكم، ولد كان لهم عند نزول اآلٌة شىء من المكانة والموة 

 .(ٖ)والعلم والمعرفة"
[، 2ْٗبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها { ]النساء : لوله تعالى: }ِمْن لَ وفً 

 الوال:
أحدهما : أن طمس الوجوه هو محو آثارها حتى تصٌر كاأللفاء ونجعل عٌونها فً ألفابها حتى 

 .(2)، وأبً عبٌدة(ٙ)، وعطٌة العوفً(٘)، ولتادة(ٗ)تمشً المهمرى ، وهو لول ابن عباس
وهذا أبلػ فً العموبة والنكال ، وهذا مثل ضربه هللا لهم فً صرفهم عن  كثٌر:"لال ابن 

الحك وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البٌضاء إلى سبل الضبللة ٌهرعون وٌمشون 
ًَ إِ  َلى المهمرى على أدبارهم ، وهذا كما لال بعضهم فً لوله : } إِنَّا َجعَْلنَا فًِ أَْعَنالِِهْم أَْؼبلال فَِه

ٌْنَاهُْم فَُهْم ال ا فَؤَْؼَش ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ ٌِْدٌِهْم َسدًّ ٌِْن أَ  ٌُْبِصُروَن{ األْذلَاِن فَُهْم ُمْمَمُحوَن. َوَجعَْلنَا ِمْن بَ
 .(1)[ إن هذا مثل سوء ضربه هللا لهم فً ضبللهم ومنعهم عن الهدى"5،  1]ٌس 

أدبارها ، أي فً ضبللها ذّماً لها بؤنها ال تصلح والثانً : أن نطمسها عن الهدى فنردها على 
 .(ٖٔ)، وسهل التستري(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، والضحان(5)أبداً ، وهذا لول الحسن

لال الزجاج:" المعنى: لبل أن نضلهم مجازاة لما هم علٌه من المعاندة، فنضلهم ضبلال 
 .(ٗٔ)ال ٌإمنون معه أبدا"

نمحو آثارهم من وجوههم التً هم بها ، وناحٌتهم التً هم بها، والثالث: معناه: : من لبل أن 
}فنردها على أدبارها{، من حٌث جاءوا منه بَدًٌّا من الشام. وهذا لول ابن زٌد
(ٔ٘). 
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ٌها،  }فنردها على أدبارها{،  والرابع: معناه: }من لبل أن نطمس وجوًها{ ، فنمحو أثارها ونسّوِ
، كما وجوه المردة منابت للشعر ، ألن شعور بنً آدم فً أدبار بؤن نجعل الوجوه منابَت الشَّعر 

وجوههم. فمالوا : إذا أنبت الشعر فً وجوههم ، فمد ردَّها على أدبارها ، بتصٌٌره إٌاها كاأللفاء 
 .(ٔ)وأدبار الوجوه. حكاه الطبري عن البعض

رها فنسّوٌها من لبل أن نطمس أبصاَرها ونمحو آثا ان المعنى:" -وهللا أعلم-والراجح 
كاأللفاء ،}فنردها على أدبارها{، فنجعل أبصارها فً أدبارها ، ٌعنً بذلن : فنجعل الوجوه فً 
أدبار الوجوه ، فٌكون معناه : فنحّول الوجوه أْلفاًء واأللَفاء وجوًها ، فٌمشون المهمرى ، كما لال 

ٌن وصؾ صفتهم بموله : }ألم ابن عباس وعطٌة، ألن هللا جل ثناإه خاطب بهذه اآلٌة الٌهوَد الذ
تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبًا من الكتاب ٌشترون الضبللة {، ثم حذرهم جل ثناإه بموله :} ٌا أٌها 
لًا لما معكم من لبل أن نطمس وجوها فنردها على  الذٌن أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصّدِ

لم ٌإمنوا بما أمرهم باإلٌمان به. وال  أدبارها {اآلٌة ، بؤَسه وسطوته وتعجٌل َعمابه لهم ،  إن هم
 .(ٕ)شن أنهم كانوا لما أمرهم باإلٌمان به ٌومبذ كفاًرا"

أصله ذهاب األثر؛ طرٌك طامس: ال علم «:الطمس»لال أبو هبلل السكري المعتزلً:"
 :(ٖ)فٌه، كتاب مطموس: ممحو، وجبل طامس: ال طرٌك إلٌه؛ لال جمٌل

 كؤنَّ ذََراها فً السَّراب َسبٌبُ             أال تلكُم أعبلُم بثنةَ لد بدتْ 
 طوامُس لً من دونهنَّ عداوةٌ        ولً من وراِء الطَّامساِت حبٌبُ 
ا على ذي حاجة فمرٌبُ   بعٌٌد على من لٌَس ٌطلُب حاجةً      وأمَّ

 وهو فً المرآن على ثبلثة أوجه:
: }ِمْن لَْبِل أَْن نَطْ  ِمَس ُوُجوًها فََنُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها{، أي: نملبها األول: بمعنى الملب؛ لال َّللاَّ

فنجعلها إلى ما ٌلً أدبارها، ولوله: }فََنُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها{ تفسٌر لطمسها، وصدٌك هذا لوله: 

ًَ ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه{ ]االنشماق :  ا َمْن أُوِت أصحابها  [،  ألن الوجوه إذا للبت ألفاء كانٓٔ}َوأَمَّ
 ٌعطون الكتب وراء ظهورهم.

[، أي: 11الثانً: ذهاب البركات؛ لال: }َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم{ ]ٌونس : 
اذهب ببركتها ونفعتها وخذهم بالمحط، }َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم {، أي: حبب إلٌهم أوطانهم حتى ال 

 األرزاق فٌموتوا هزال وجوعا هكذا لٌِل. ٌؽار لومها لطلب
والصواب أن ٌمال: أراد أن صبرهم على الببلء واإللامة فً البلد المطموس فٌه على 
أموالهم حتى ال ٌجزعوا فٌخرجوا منه. وذلن أن الشد على الملب والربط علٌه هو تصبٌره بما 

 هو فٌه.
َعْن َسبٌِِلَن{ ومعنى ذلن كله على العالبة؛ كموله ولوله: }فَبل ٌُإمنُوا{ موصول بموله: }ِلٌُِضلُّوا 

ا َوَحَزًنا{ ]المصص :   [.1تعالى: }فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
: }فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{" الثالث: ذهاب النور؛ لال َّللاَّ
(ٗ). 

[،أي:" أو نلعن هإالء 2ٗأَْصَحاَب السَّْبِت{ ]النساء : لوله تعالى: }أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا 
 .(٘)المفسدٌن بمسخهم لردة وخنازٌر، كما لعنَّا الٌهود ِمن أصحاب السبت"

 نحو ذلن. (ٖ)، ولتادة(ٕ).  وروي عن السدي(ٔ)ٌمول: أو نجعلهم لردة" لال الحسن:"
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لعنّا منهم من أصحاب  هم ٌهود جمٌعًا ، نلعن هإالء كما لعّنا الذٌن لال ابن زٌد:"
 .(ٗ)السبت"

ٌعنً : الذٌن اعتدوا فً سبتهم بالحٌلة على االصطٌاد ، ولد مسخوا  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)لردة وخنازٌر"

ِ َمْفعُواًل{ ]النساء :  [، أي:" وكان أمر هللا نافذًا فً كل 2ٗلوله تعالى: }َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ
 .(ٙ)حال"

 .(2)ٌمول أمره كابن ال بد" لال مماتل:"
 .(1)أي: إذا أراد هللا أمرا فإنما ٌمول له: كن فٌكون" لال ابن ابً زمنٌن:"

 .(5)أي : إذا أمر بؤمر ، فإنه ال ٌخالؾ وال ٌمانع" لال ابن كثٌر:"
وكان جمٌع ما أمر هللا أن ٌكون ، كابنًا مخلولًا موجوًدا ، ال ٌمتنع  لال الطبري: ٌعنً:"

فً هذا الموضع : المؤمور، سمً }أمر هللا{، ألنه عن « األمر »شًء شاء َخْلمه. و  علٌه خلك
 .(ٓٔ)أمره كان وبؤمره. والمعنى : وكان ما أمر هللا مفعوال"

 الفوائد:
ٌؤمر تعالى أهل الكتاب من الٌهود والنصارى أن ٌإمنوا بالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما أنزل هللا علٌه  -ٔ

من المرآن العظٌم، المهٌمن على ؼٌره من الكتب السابمة التً لد صدلها، فإنها أخبرت به فلما 
 .(ٔٔ)ولع المخبر به كان تصدٌما لذلن الخبر

ٌإمنوا بهذا المرآن فإنهم لم ٌإمنوا بما فً أٌدٌهم من الكتب، ألن كتب إن لم أن أهل الكتاب  -ٕ
هللا ٌصدق بعضها بعضا، وٌوافك بعضها بعضا. فدعوى اإلٌمان ببعضها دون بعض دعوى 

 .(ٕٔ)باطلة ال ٌمكن صدلها
وأنهم ٌنبؽً أن ٌكونوا لبل ؼٌرهم مبادرٌن إلٌه بسبب ما أنعم هللا فً اآلٌة حّث ألهل الكتاب -ٗ

علٌهم به من العلم، والكتاب الذي ٌوجب أن ٌكون ما علٌهم أعظم من ؼٌرهم، ولهذا توعدهم 
على عدم اإلٌمان فمال: }من لبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها{ وهذا جزاء من جنس 
ما عملوا، كما تركوا الحك، وآثروا الباطل وللبوا الحمابك، فجعلوا الباطل حما والحك باطبل 

 .(ٖٔ)ن جنس ذلن بطمس وجوههم كما طمسوا الحكجوزوا م
 المرآن
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ِ فَمَِد افْ  َ اَل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَن بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْن بِاَّلل  تََرى إِثًْما }إِن  ّللا 
 [3ٗ({ ]النساء : 3َٗعِظيًما )
 التفسٌر:

ن أشرن به أحًدا من مخلولاته، أو كفر بؤي نوع من أنواع إن هللا تعالى ال ٌؽفر وال  ٌتجاوز عمَّ
ا دون الشرن من الذنوب، لمن ٌشاء من عباده، ومن ٌشرن  الكفر األكبر، وٌتجاوز وٌعفو عمَّ

 باهلل ؼٌره فمد اختلك ذنًبا عظًٌما.
 سبب نزول اآلٌة:
 فمال: إن لً ابن أخ ال ٌنتهً عن أٌوب األنصاري: "جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلصلال أبو 

الحرام، لال: وما دٌنه؟ لال: ٌصلً وٌوحد هللا. لال: استوهب منه دٌنه، فإن أبى فابتاعه منه، 
فطلب الرجل ذان منه فؤبى علٌه، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤخبره، فمال: وجدته شحٌحا على دٌنه، لال: 

 .(ٔ)به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{"ونزلت: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن 
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه{ ]النساء :  لوله تعالى:  إن هللا تعالى ال ٌؽفر وال [، أي: 1ٗ}إِنَّ َّللاَّ

ن أشرن به أحًدا من مخلولاته، أو كفر بؤي نوع من أنواع الكفر األكبر" ٌتجاوز عمَّ
(ٕ). 

 .(ٖ)هذا وعٌد }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به{، فٌموت علٌه، ٌعنً: الٌهود" لال مماتل:"
فحرم هللا المؽفرة على من مات وهو كافر، وأرجاها أهل التوحٌد إلى  لال ابن عباس:"

 .(ٗ)مشٌبته فلم ٌإٌسهم من المؽفرة"
ٌشرن باهلل شٌبا إال حلت  جابر بن عبد هللا: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما من عبد ٌموت اللال 

له المؽفرة إن شاء ؼفر له، وإن شاء عذبه لال: إن هللا استثنى، فمال: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن 
  .(٘)به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{"

ا  [، أي:"1ٗ}َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء :  لوله تعالى: وٌتجاوز وٌعفو عمَّ

 .(ٙ)رن من الذنوب، لمن ٌشاء من عباده"دون الش
 .(2)ألهل التوحٌد" -تبارن وتعالى -لمن مات موحدا فمشٌبته لال مماتل:أي:"

كنا ال نشن فٌمن أوجب هللا له النار فً كتاب هللا حتى نزلت علٌنا  لال عبدهللا بن عمر:"
هذه اآلٌة: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{، فلما سمعناها كففنا عن 

 .(1)الشهادة وأرجٌنا األمور إلى هللا"
نشن فً لاتل المإمن وآكل كنا أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال  وفً رواٌة أخرى عن ابن عمر:"

مال الٌتٌم، ولذؾ المحصنات، وشهادة الزور حتى نزلت هذه اآلٌة: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به 
 .(5)وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ فؤمسن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الشهادة"

} ٌَا ِعَباِدَي الَِّذٌَن  وأخرج ابن ابً حاتم عن عبدهللا بن عمر، لال:" لما نزلت هذه اآلٌة:
}ِ أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْمنَطُوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ
، فمام رجل، فمال: والشرن ٌا نبً هللا، فكره ذلن (ٔ)

َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال:   .(ٕ){" ٌََشاءُ }إِنَّ َّللاَّ

                                                             



ٕ٘ 
 

جابر بن عبد هللا: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما من نفس تموت ال تشرن باهلل شٌبا إال لال 
حلت لها المؽفرة إن شاء هللا عذبها، وإن شاء هللا ؼفر لها، }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر 

 .(ٖ)ما دون ذلن لمن ٌشاء{"
 ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أال أنببكم بؤكبر الكبابر، اإلشران باهلل، وعن عمران بن حصٌن، أن رسول هللا

 .(ٗ)}ومن ٌشرن باهلل فمد افترى إثما عظٌما{"
لال السمعانً:" فإن لال لابل: لد لال هللا تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به{ ولال فً 

 موضع آخر: }إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعا{ فكٌؾ وجه الجمع؟
 .(٘)أراد به: ٌؽفر الذنوب جمٌعا سوى الشرن"لٌل 
ِ فَمَِد اْفتََرى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء :  لوله تعالى:  أي من أشرن  [، "1ٗ}َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ

 .(ٙ)باهلل فمد اختلك إِثماً عظٌماً"
 .(2)ٌمول: فمد لال ذنبا عظٌما" لال مماتل:" 

إضافة الشًء إلى مثله، ومنه لٌل: شراكا أصل الشرن:  لال أبو هبلل العسكري:"
النعل، ألن كل واحد منها ٌشبه اآلخر، وشران الطرٌك مشبه بشران النعل، وأشرن باهلل عبد 

 معه ؼٌره؛ ألنه أضافه إلٌه وشبهه به، والشرن فً المرآن على ثبلثة أوجه:
َ اَل ٌَْؽِفرُ  أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن  األول: اإلشران باهلل فً العبادة، كموله: }إِنَّ َّللاَّ

 ٌََشاُء{،
ٌِْه اْلَجنَّةَ{]المابدة: ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ َ بَِريٌء ِمَن 2ٕولوله: }إِنَّهُ َمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ [، ولوله: }أَنَّ َّللاَّ

 [.ٖاْلُمْشِرِكٌَن{]التوبة:
: }إِنًِّ َكَفْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن لَْبُل{]إبراهٌم:الثانً: لالوا: الشرن بمعنى الطا [، ٕٕعة، لال َّللاَّ

 أي: أطعتمونً.

: }فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلَماَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا  الثالث: الربا علً ما جاء فً التفسٌر، لال َّللاَّ
 .(1)[، أي: ال ٌرابً فٌما نفعل من العبادة"ٓٔٔالكهؾ:َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{]

 الفوائد:
 ، وانه أعظم وزر.-عز وجل -أنه لٌس فً األعمال أخبث من الشرن باهلل -ٔ
فبل ٌؽفر  ،سابر الذنوب كبابرها وصؽابرها لد ٌؽفرها هللا تعالى لمن شاء إال الشرنإن -ٕ

 لال: "اجتنبوا السبع الموبمات"، لٌل: ٌا رسول هللا عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لصاحبه
وما هّن؟ لال: "الشرن باهلل، والّسحر، ولَتْل النفِس التً حّرم هللا إالّ بالحّك، وأكل الربا، وأكل 

 .(5)"مال الٌتٌم، والتوّلً ٌوم الزحؾ، ولذؾ المحصنة
 المرآن
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ي َمْن يََشاُء َواَل يُْظلَُموَن فَتِياًل )}أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن يَُزكُّوَن أَنْ  ُ يَُزّكِ ({ ]النساء : 3ٗفَُسُهْم بَِل ّللا 
ٗ3] 

 التفسٌر:
أمر أولبن الذٌن ٌُثنون على أنفسهم وأعمالهم، وٌصفونها بالطهر والبعد  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

لعلمه بحمٌمة أعمالهم، عن السوء؟ بل هللا تعالى وحده هو الذي ٌثنً على َمن ٌشاء ِمن عباده، 
 وال ٌُنمَصون من أعمالهم شٌبًا ممدار الخٌط الذي ٌكون فً شك نَواة التمرة.

 وجوه:والتً بعدها فً سبب نزول اآلٌة  
أحدها: أخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس:" كانت الٌهود ٌمدمون صبٌانهم ٌصلون بهم، 

نوب، وكذبوا لال هللا إنً ال أطهر ذا ذنب وٌمربون لربانهم، وٌزعمون أنهم ال خطاٌا لهم وال ذ
 .(ٔ)"}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَُزكُّوَن أَْنفَُسُهْم{ بآخر ال ذنب له، ثم أنزل هللا تعالى:

، وأبً مالن، والسدي، وعكرمة والضحان نحو (ٕ)لال ابن أبً حاتم:"وروي عن مجاهد 
 .(ٖ)نحو ذلن"

فإن الٌهود لالوا: لٌس لنا  }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَُزكُّوَن أَْنفَُسُهْم{،أما لوله:  والثانً: ولال الضحان:"
 .(ٗ)ذنوب كما أنه لٌس آلبابنا ذنوب، فؤنزل هللا تعالى ذلن فٌهم"

صلى هللا  -والثالث: نمل الواحدي عن الكلبً، لال: "نزلت فً رجال من الٌهود أتوا رسول هللا 
ا: ٌا دمحم. هل على أوالدنا هإالء من ذنب؟ لال: ال، فمالوا: والذي بؤطفالهم ولالو -علٌه وسلم 

نحلؾ به ما نحن إال كهٌبتهم، ما من ذنب نعمله بالنهار إال كفر عنا باللٌل، وما من ذنب نعمله 
 .(ٙ). وذكر مماتل مثل ذلن(٘)باللٌل إال كفر عنا بالنهار، فهذا الذٌن زكوا به أنفسهم"

ِ والرابع: أخرج الطبري  عن الحسن، لال:"هم الٌهود والنصارى ، لالوا : }نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ
َوأَِحبَّاُإهُ{
، ولالوا : }لَْن ٌَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى{(2)

(1) "(5). 

وفً السٌاق نفسه أخرج الطبري عن لتادة، لال:" وهم أعداء هللا الٌهود ، زكوا أنفسهم  
ِ َوأَِحبَّاُإهُ{ب ؤمر لم ٌبلؽوه ، فمالوا : }نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

 .(ٔٔ)ولالوا : ال ذنوب لنا "  ، ٓٔ)
ي: ألم ٌبلؽن خبر [، "أ5ٗ}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَُزكُّوَن أَْنفَُسُهْم{ ]النساء :  لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)هإالء الذٌن ٌمدحون أنفسهم وٌصفونها بالطاعة والتموى؟"
لال مجاهد:" هم الٌهود كانوا ٌمدمون صبٌانهم فً الصبلة فٌإمونهم وٌزعمون أنهم ال 

 . (ٖٔ)ذنوب لهم، فتلن التزكٌة
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}لذٌن ٌزكون أنفسهم{: الٌهود والنصارى، لالوا: نحن أبناء هللا  لال الزمخشري:"
ن زكى نفسه وأحباإه، ولالوا: لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى... وٌدخل فٌها كل م

ووصفها بزكاء العمل وزٌادة الطاعة والتموى والزلفى عند هللا. فإن للت: أما لال رسول هللا 
؟ للت: إنما لال ذلن حٌن لال له  (ٔ)«وهللا إنى ألمٌن فً السماء أمٌن فً األرض»ملسو هيلع هللا ىلص: 

المنافمون: اعدل فً المسمة، إكذابا لهم إذ وصفوه بخبلؾ ما وصفه به ربه. وشتان من شهد هللا 
 .(ٕ)له بالتزكٌة، ومن شهد لنفسه أو شهد له من ال ٌعلم "

}ألم تر{: ألم تخبر فً لول بعضهم، ولال أهل اللؽة ألم تعلم وتؤوٌله سإال  لال الزجاج:"
فٌه معنى اإلعبلم، تؤوٌله: أعلم لصتهم، وعلى مجرى اللؽة ألم ٌنته علمن إلى هإالء، ومعنى 
ٌزكون انفسهم أي تزعمون أنهم أزكٌاء، وتؤوٌل لولنا: زكاء الشًء: فً اللؽة نماإه فً 

 .(ٖ)الصبلح. وهذا أٌضا ٌعنً به إلٌهود"
ٌزكون أنفسهم من الٌهود هذا تعجٌب من هللا لعباده، و توبٌخ للذٌن  لال السعدي:"

والنصارى، ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بؤمر لٌس فٌه. وذلن أن الٌهود والنصارى 
ٌمولون: }نحن أبناء هللا وأحباإه{ وٌمولون: }لن ٌدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى{ وهذا 

وله: }بلى من أسلم مجرد دعوى ال برهان علٌها، وإنما البرهان ما أخبر به فً المرآن فً ل
وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون{ فهإالء هم الذٌن 

 .(ٗ)"زكاهم هللا
ً َمْن ٌََشاُء{ ]النساء :  ُ ٌَُزّكِ بل هللا تعالى وحده هو الذي  [، أي:"5ٗلوله تعالى:}َبِل َّللاَّ

  .(٘)هم"ٌثنً على َمن ٌشاء ِمن عباده، لعلمه بحمٌمة أعمال
 .(ٙ)أي: ٌجعل من ٌشاء زاكٌا" لال الزجاج:"

إعبلم بؤن تزكٌة هللا هً التً ٌعتد بها، ال تزكٌة ؼٌره ألنه هو العالم  لال الزمخشري:"

بمن هو أهل للتزكٌة. ومعنى ٌزكى من ٌشاء: ٌزكى المرتضٌن من عباده الذٌن عرؾ منهم 
الزكاء فوصفهم به وال ٌظلمون فتٌبل أى الذٌن ٌزكون أنفسهم ٌعالبون على تزكٌتهم أنفسهم حك 

}فَبَل تَُزكُّوا أَْنفَُسكُْم ُهَو  ون على زكابهم وال ٌنمص من ثوابهم. ونحوه :جزابهم. أو من ٌشاء ٌثاب
 .(2)["ٕٖأَْعلَُم بَِمِن اتَّمَى{ ]النجم : 

أي: وال ٌنمصون من أعمالهم بمدر [، "5ٗلوله تعالى:}َواَل ٌُْظلَُموَن فَتٌِبًل{ ]النساء : 
 .(1)الفتٌل، وهو الخلٌط الذي فً شك النواة"

 .(5)جاج:" وال ٌظلمون ممدار فتٌل"لال الز
 .(ٓٔ)ٌرٌد ال ٌنمصون من ثواب أعمالهم مثل فتٌل النواة" لال الواحدي:"
أي: ال ٌنمص من أجورهم شا إن أسلموا، وال من أوزارهم إن لم  لال السمعانً:"

فً شك ٌسلموا. والفتٌل والمطمٌر والنمٌر: ثبلثة أسامً مذكورة فً المرآن فالفتٌل: اسم لما ٌكون 
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النواة، والمطمٌر: اسم للمشرة التً تكون على النواة، والنمٌر: اسم للنمطة التً تكون على ظهر 
 .(ٔ)النواة، هذا لول ابن عباس"

 [، وجهان:5ٗوفً لوله تعالى:}َواَل ٌُْظلَُموَن فَتٌِبًل{ ]النساء : 
، (٘)، والضحان(ٗ)ومجاهد، (ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدهما : أي الفتٌل الذي شك النواة ، وهو لول عطاء

، وأحد (ٓٔ)، والحسن(5)، وأبو عبٌدة(1)، وخصٌؾ(2)، وعطٌة العوفً(ٙ)، وابن زٌد(٘)والضحان
 .(ٔٔ)وأحد لولً ابن عباس

، وأحد (ٖٔ)، وأبً مالن(ٕٔ)والثانً : أنه ما انفتل بٌن األصابع من الوسخ ، وهذا لول السدي
 .(ٗٔ)لولً ابن عباس

فتٌبل {، الخبَر عن أنه ال ٌظلم عباَده أللَّ  لال الطبري:" إنما لصد بموله : }وال ٌظلمون 
األشٌاء التً ال خطر لها ، فكٌؾ بما له خطر ؟ وكان الوسخ الذي ٌخرج من بٌن إصبعً الرجل 
أو من بٌن كفٌه إذا فتل إحداهما على األخرى ، كالذي هو فً شك النواة وبطنها ، وما أشبه ذلن 

له ، وال لٌمة، فواجٌب أن ٌكون كل ذلن داخبل فً من األشٌاء التً هً مفتولة ، مما ال خطر 
، إال أن ٌخرج شٌبًا من ذلن ما ٌجب التسلٌم له ، مما دل علٌه ظاهر «الفتٌل»معنى 
 .(٘ٔ)التنزٌل"

لال ابن السكٌت: "المطمٌر: المشرة الرلٌمة على النواة، والفتٌل: ما كان فً شك النواة، 
 .(ٙٔ)والنمٌر: النكتة فً ظهر النواة"

ل األزهري: "وهذه األشٌاء كلها تضرب أمثاال للشًء التافه الحمٌر المدر، أي: ال لا
 :(2ٔ)ٌظلمون لدرها، لال النابؽة

ٌَْ  ذَا اأْلُلُوِؾ َوٌَْؽُزو               ثُمَّ ٌَْرَزأُ اْلعَُدوَّ فَتٌِبًل" ٌَْجَمُع اْلَج
(ٔ1) 
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 الفوائد:
 التحذٌر من تزكٌة النفس بؤمر لٌس فٌه.-ٔ
فإنهم  -زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شًء، وأن الثواب لهم وحدهمهإالء الٌهود وإن  أن -ٕ

 .كذبة فً ذلن، لٌس لهم من خصال الزاكٌن نصٌب، بسبب ظلمهم وكفرهم ال بظلم من هللا لهم
 المرآن

ِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِثًْما ُمبِينًا )  [ٓ٘]النساء : ({ ٓ٘}اْنظُْر َكْيَف يَْفتَُروَن َعلَى ّللا 
 التفسٌر:

ه عن كل  -أٌها الرسول-انظر إلٌهم  متعجًبا من أمرهم، كٌؾ ٌختلمون على هللا الكذب، وهو المنزَّ
 ما ال ٌلٌك به؟ وكفى بهذا االختبلق ذنبًا كبًٌرا كاشًفا عن فساد معتمدهم.

ِ اْلَكِذَب{ ]النسا  ٌَْؾ ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ [، " أي: انظر ٌا دمحم، ٓ٘ء : لوله تعالى: }اْنُظْر َك
 .(ٔ)كٌؾ اختلموا على هللا الكذب"

 .(ٕ)لال ابن عباس:" }ٌفترون{: ٌكذبون" 
 .(ٖ)}ٌفترون{، أي: ٌشركون" ولال لتادة:" 
 .(ٗ)"لمولهم نحن أبناء هللا وأحباإه لال مماتل:" 
 .(٘)}ألم تر إلى الذٌن{ " :" }انظر كٌؾ ٌفترون على هللا الكذب{ مثل لال أبو عبٌدة: 
 .(ٙ)لال الزمخشري:أي:" كٌؾ ٌفترون على هللا الكذب فً زعمهم أنهم عند هللا أزكٌاء " 

"(ٙ). 
لال الزجاج:" أي: ٌفعلونه وٌختلمونه، وٌمال: لد فرى الرجل ٌفري إذا عمل، وإذا لطع  

 .(2)م"زمن هذا: فرٌت جلده. فتؤوٌله أن هذا المول أعنً تزكٌتهم أنفسهم فرٌة منه
لال ابن عطٌة:" ٌبٌن أن تزكٌتهم أنفسهم كانت بالباطل والكذب، وٌموي أن التزكٌة  

 . (1)[ إذ االفتراء فً هذه الممالة أمكن"1ٔكانت بمولهم نحن أبناء هللا وأحباإه ]المابدة: 
أي:فً تزكٌتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء هللا وأحباإه ولولهم : } َلْن  لال ابن كثٌر:" 

ٌَّاًما ٌَْٔٔٔدُخَل اْلَجنَّةَ إِال َمْن َكاَن هُوًدا أَْو نََصاَرى { ]البمرة :  [ ولولهم : } لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِال أَ
[واتكالهم  على أعمال آبابهم الصالحة ، ولد حكم هللا أن أعمال اآلباء ال 1َٓمْعُدوَدةً { ]البمرة : 

تِْلَن أَُمةٌ لَْد َخلَْت َلَها َما َكَسَبْت َولَكُْم َما َكَسْبتُْم َوال تُْسؤَلُوَن تجزي عن األبناء شٌبا ، فً لوله : } 
ا َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]البمرة :   .(5)["َٔٗٔعمَّ

انظر ، ٌا دمحم ، كٌؾ ٌفتري هإالء الذٌن ٌزكون أنفسهم من أهل  لال الطبري:أي:" 
وأنه لن ٌدخل الجنة إال من كان هوًدا أو نصارى ، ، {نحن أبناء هللا وأحباإه}الكتاب المابلون :

 .(ٓٔ)"الزاعمون أنه ال ذنوب لهم الكذَب والزور من المول ، فٌختلمونه على هللا
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: إذا كان ٌوم -وهو من بنً عبد الدار-أخرج ابن ابً حاتم عن عكرمة: "لال النضر 
ِ َكِذبًا{"المٌامة شفعت لً البلت والعزى فؤنزل هللا تعالى: } اْفتََرى عَ  لَى َّللاَّ

(ٔ). 
[، " أي: وكفى بهذا االفتراء وزراً بٌناً ٓ٘لوله تعلى:}َوَكفَى بِِه إِثًْما ُمبًٌِنا{ ]النساء : 

 .(ٕ)وجرماً عظٌماً"
  .(ٖ)أي : وكفى بصنعهم  هذا كذبا وافتراء ظاهرا" لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)آثامهم"لال الزمخشري:" وكفى بزعمهم هذا إثما مبٌنا من بٌن سابر  
 .(٘)لال الزجاج:" أي كفى هو إثما. منصوب على التمٌٌز، أي كفى به فً اآلثام" 
لال ابن عطٌة:" والخبر فً لوله: ٌفترون وكفى به إثما مبٌنا خبر فً مضمنه تعجب  

وتعجٌب من األمر، ولذلن دخلت الباء لتدل على معنى األمر بالتعجب، وأن ٌكتفى لهم بهذا 
 .(ٙ)ال ٌطلب لهم ؼٌره، إذ هو موبك ومهلن"الكذب إثما و

 الفوائد:
ٌظّن أنه كامل، وأنّه من ال و، المرآن ٌحذر من تزكٌة النفس، بمعنى مدحها والثناء علٌهاأن -ٔ

 األخٌار، بل دابماً اإلنسان ٌتّهم نفَسه بالتمصٌر فً حّك هللا تعالى.
ٌكون دوما فً ممام بٌن الخوؾ  ال تتفك مع أدب المإمن الذي ٌنبؽً أنأن تزكٌة النفس -ٕ

والرجاء، الخوؾ من أن ال ٌمبل عمله أو ال ٌختم له بالصالحات، والرجاء فً المبول وحسن 
  .(2)الخاتمة

 :(1)تزكٌةٌ نوعان من الهنان أن -ٖ
ًّ عنهاأحدهما: التزكٌة ال  .وهً: اإلعجاب والمدح للنفس ، منه

والتوبة والعمل الصالح: }لَْد أَْفلََح َمْن اإلصبلح  :وهً ،مؤمور بهاالتزكٌة واآلخر: ال
 ( {5َزكَّاَها )

فً الٌهود وباءوا بؤدنى مراتبها، وأبعدها فساداً وهو الكذب على الكذب خصلة لمد تعّممت  -ٗ
 هللا عز وجل الذي ال ٌخفى علٌه خافٌة.

هم ألنفسهم ألن مضمون تزكٌت ،من أعظم االفتراء على هللا ة النفس لدى أهل الكتابتزكٌأن -٘
 .(5)اإلخبار بؤن هللا جعل ما هم علٌه حما وما علٌه المإمنون المسلمون باطبل. وهذا أعظم الكذب

 .(5)الكذب
جعل تزكٌتهم ألنفسهم إثماً مبٌناً ألن حمٌمة النفس وما فٌها من خٌر وما ٌختم لها به ال ٌعلمه  -ٙ

إال هللا، فلما تجرءوا وزكوا أنفسهم جعل هللا ذلن من الكذب علٌه سبحانه، وهكذا هنا الذي ٌدعً 
أو كذا من األجر بؤن العمل الفبلنً جزاءه الجنة أو مؽفرة الذنوب، أو أن العمل الفبلنً فٌه كذا 

 .(ٓٔ)من دون علم به عن طرٌك الوحً، فهو من المفترٌن على هللا الكذب وكفى به إثماً مبٌناً!
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ً مبٌناً :}لولهفً  إن-2 كفى باالفتراء  :أي ،من تعظٌم الذنب وتهوٌله ما ال ٌخفى {وكفى به إثما
 .(ٔ)وحده وباألولى إذا انضم إلى التزكٌة، والتنكٌر فً إثماً للتشدٌد

جاءت بعد التندٌد بالٌهود لتزكٌتهم أنفسهم بلٌؽة المدى حٌث انطوى فٌها تكذٌب أن اآلٌة -1
لزعمهم أنهم أحباء هللا وأصفٌاإه والحظوة لدٌه وتزكٌتهم ألنفسهم نتٌجة لهذا الزعم. وتمرٌر 

 لكون ذلن منهم افتراء على هللا تعالى.
 .لكذب على هللاوالكذب المبٌن: هو ا ،الكذب مطلماً هو إثمأن  -5

 المرآن
فَُروا }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالط اغُوِت َويَمُولُوَن ِلل ِذيَن كَ 

 [ٔ٘({ ]النساء : َٔ٘هُإاَلِء أَْهَدى ِمَن ال ِذيَن آَمنُوا َسبِياًل )

 التفسٌر:
أمر أولبن الٌهود الذٌن أُعطوا حظًّا من العلم ٌصدلون بكل ما ٌُعبد من  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

دون هللا من األصنام وشٌاطٌن اإلنس والجن تصدٌما ٌحملهم على التحاكم إلى ؼٌر شرع هللا، 
ن وٌمولون للذٌن كفروا باهلل تعالى وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هإالء الكافرون أْلوُم، وأعدُل طرٌمًا م

 أولبن الذٌن آمنوا؟
 [:ٕ٘-ٔ٘فً سبب نزول اآلٌات]

، عن ابن عباس لال : "لما لدم كعب بن (ٖ)، وؼٌرهما(ٕ)أخرج الطبري وابن ابً حاتم 
بن األشرؾ مكة ، لالت له لرٌ  : أنت َحْبر أهل المدٌنة وسٌدهم ؟ لال : نعم. لالوا : أال ترى 

نبور المنبتر من لومه،  ٌزعم أنه  دانة وأهل إلى هذا الصُّ خٌر منا ، ونحن أهل الحجٌج وأهل الّسِ
ماٌة ؟ لال : أنتم خٌر منه. لال : فؤنزلت : }إِنَّ َشانِبََن هَُو األَْبتَُر{]سورة الكوثر :  [ ، ٖالّسِ

إلى لوله : " ، }أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاؼُوِت{ وأنزلت : 

 ، نحو ذلن.(5)، وعكرمة(1)، والسدي(2)، ومجاهد(ٙ). وروي عن لتادة(٘)"(ٗ){ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصًٌرا}
 نحو ذلن.
بوا األحزاب  وفً السٌاق نفسه اخرج الطبري عن ابن عباس أٌضا:"  : كان الذٌن َحزَّ

من لرٌ  وؼطفان وبنً لرٌظة : حًٌ بن أخطب ، وسبلم بن أبً الحمٌك أبو رافع ،  والربٌع 
بن الربٌع بن أبً الحمٌك، وأبو عمار ، وَوْحَوح بن عامر ، وهوذة بن لٌس فؤما وحوح وأبو 

دموا على لرٌ  لالوا : عمار وهوذة ، فمن بنً وابل ، وكان سابرهم من بنً النضٌر فلما ل
هإالء أحبار ٌهود وأهل العلم بالكتب األَول ، فاسؤلوهم : أدٌنكم خٌر أم دٌن دمحم ؟ فسؤلوهم ، 
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فمالوا : بل دٌنكم خٌر من دٌنه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! فؤنزل هللا فٌهم : }ألم تر إلى الذٌن 
 .(ٔ)لى لوله :}وآتٌناهم ملًكا عظًٌما{ "أوتوا نصٌبًا من الكتاب ٌإمنون بالجبت والطاؼوت{، إ

-[، أي:" ألم تعلم ٔ٘لوله تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصًٌبا ِمَن اْلِكتَاِب{ ]النساء :  
 .(ٕ)أمر أولبن الٌهود الذٌن أُعطوا حظًّا من العلم" -أٌها الرسول
م بعد التعجٌب األول، وهم لوله: }ألم تر{،هذا تعجٌب من حاله لال الشوكانً:" 
 .(ٖ)الٌهود"
أي: أعطوا: "علما بالتوراة الداعٌة إلى التوحٌد وترجٌح أهله. والكفر  لال الماسمً: 

بالجبت والطاؼوت. ووصفهم بما ذكر، من إٌتاء النصٌب، لما مر من منافاته لما صدر عنهم من 
 .(ٗ)المبابح"
أهل كتاب، بدَّلوا من أحكامه، وكفروا باهلل، فافتعلوا كذباً صاؼوه  لال اإلمام الشافعً:" 

نماذج  -من كفرهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بؤلسنتهم، فخلطوه بحك هللا الذي أنزل إلٌهم، فذكر تبارن وتعالى لنبٌه 
اْلِكتَاِب ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت  : ولال َّللاَّ تبارن وتعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصًٌبا ِمنَ -منها 

ُ َٔ٘والطَّاؼُوِت َوٌَمُولُوَن ِللَِّذٌَن َكفَُروا َهُإاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا َسبٌِبًل ) ( أُولَبَِن الَِّذٌَن لَعَنَُهُم َّللاَّ
ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصًٌرا )  .(٘)["ٕ٘-ٔ٘({]النساء:َٕ٘وَمْن ٌَْلعَِن َّللاَّ

[، أي: "ٌصّدلون بكل ما ٌُعبد من ٔ٘له تعالى:}ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاؼُوِت{ ]النساء : لو
 .(ٙ)دون هللا من األصنام وشٌاطٌن اإلنس والجن تصدٌما ٌحملهم على التحاكم إلى ؼٌر شرع هللا"

 .(ٙ)هللا"
 :[، ألوالٔ٘لوله تعالى:}ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاؼُوِت{ ]النساء : وفً 

 .(2)أحدها : أنهما صنمان كان المشركون ٌعبدونهما ، وهذا لول عكرمة 
 . (1)والثانً : أن الجبت : األصنام ، والطاؼوت : تراجمة األصنام ، وهذا لول ابن عباس

، (ٓٔ)، ومجاهد(5)والثالث : أن الجبت: السحر ، والطاؼوت : الشٌطان ، وهذا لول عمر
 .(ٔٔ)والشعبً

 .(ٕٔ)الساحر ، والطاؼوت : الشٌطان. لاله ابن زٌد والرابع: أن الجبت:
، (ٔ)، ورفٌع(ٖٔ)والخامس : أن الجبت: الساحر ، والطاؼوت: الكاهن ، وهذا لول سعٌد بن جبٌر

 .(ٕ)وأبو العالٌة
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)والسادس : أن الجبت: الشٌطان، والطاؼوت: الكاهن، وهذا لول لتادة
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، وسعٌد بن جبٌر (٘)اؼوت: الساحر. وهذا لول دمحم بن سٌرٌنوالسابع: ان الجبت: الكاهن، والط
 . (ٙ)فً رواٌة أخرى

، (2)والثامن:أن الجبت: ُحًٌ بن أخطب ، والطاؼوت: كعب بن األشرؾ ، وهو لول الضحان
 .(1)وابن عباس فً رواٌة أخرى

 والتاسع: ان الجبت: كعب بن األشرؾ، والطاؼوت: الشٌطان. وهذا لول مجاهد فً رواٌة
 .(5)أخرى

أن الجبت: األصنام وكل ما عبد من دون هللا، والطاؼوت: الشٌطان. لاله صاحب  والعاشر:
 .(ٓٔ)الكشاؾ

والحادي عشر: أن }الجبت{ و }الطاؼوت{: اسمان لكل معظَّم بعبادةٍ من دون هللا ، أو طاعة ، 
وهذا لول أو خضوع له ، كابنًا ما كان ذلن المعظَّم ، من حجر أو إنسان أو شٌطان. 

 . (ٔٔ)الطبري
لال الطبري:" والصواب من المول فً تؤوٌل:} ٌإمنون بالجبت والطاؼوت{، أن ٌمال :  

لون بمعبوَدٌن من دون هللا ، ٌعبدونهما من دون هللا ، وٌتخذونهما إلهٌن، وذلن أن }الجبت{  ٌصّدِ
وع له ، كابنًا ما كان و }الطاؼوت{: اسمان لكل معظَّم بعبادٍة من دون هللا ، أو طاعة ، أو خض

ذلن المعظَّم ، من حجر أو إنسان أو شٌطان. وإذ كان ذلن كذلن ، وكانت األصنام التً كانت 
الجاهلٌة تعبدها ، كانت معظمة بالعبادة من دون هللا فمد كانت ُجبوتًا وطواؼٌت. وكذلن 

ن اللذان كان ممبوال الشٌاطٌن التً كانت الكفار تطٌعها فً معصٌة هللا ، وكذلن الساحر والكاه
منهما ما لاال فً أهل الشرن باهلل. وكذلن حًٌ بن أخطب وكعب بن األشرؾ ، ألنهما كانا 
مطاعٌن فً أهل ملّتهما من الٌهود فً معصٌة هللا والكفر به وبرسوله ، فكانا جبتٌن 

 .(ٕٔ)وطاؼوتٌن"

عبد وأطٌع من لال ابن عطٌة: "فمجموع هذا ٌمتضً أن بالجبت والطاؼوت هو كل ما  
دون هللا تعالى، وكذلن لال مالن رحمه هللا: الطاؼوت كل ما عبد من دون هللا تعالى، وذكر 
بعض الناس أن الجبت: هو من لؽة الحبشة، ولال لطرب: بالجبت أصله الجبس، وهو الثمٌل 
الذي ال خٌر عنده، وأما الطاؼوت فهو من طؽى، أصله طؽووت وزنه فعلوت، وتاإه زابدة، 

 .(ٖٔ)لب فرد فلعوت، أصله طوؼوت، تحركت الواو وفتح ما لبلها فانملبت ألفا"ل
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وهذا من لبابح الٌهود وحسدهم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن، أن أخبللهم الرذٌلة  لال السعدي:" 
وطبعهم الخبٌث، حملهم على ترن اإلٌمان باهلل ورسوله، والتعوض عنه باإلٌمان بالجبت 

وهو اإلٌمان بكل عبادة لؽٌر هللا، أو حكم بؽٌر شرع هللا، فدخل فً ذلن السحر والطاؼوت، 
 .(ٔ)والكهانة، وعبادة ؼٌر هللا، وطاعة الشٌطان، كل هذا من الجبت والطاؼوت"

ٌَمُولُوَن ِللَِّذٌَن َكفَُروا َهُإاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا َسِبٌبًل { ]النساء :   [،ٔ٘لوله تعالى:}َو
أي:" وٌمولون للذٌن كفروا باهلل تعالى وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هإالء الكافرون أْلوُم، وأعدُل طرًٌما من 

 .(ٕ)أولبن الذٌن آمنوا؟"
 .(ٖ)ٌهود تمول ذلن، ٌمولون: لرٌ  أهدى من دمحم وأصحابه" لال مجاهد:"
 .(ٗ)} َسبٌِبًل {، ٌعنى: طرٌما" لال مماتل:"

أي: ٌمول الٌهود لكفار لرٌ : أنتم أهدى من الذٌن آمنوا بدمحم }سبٌبل{،  ً:"لال الشوكان 
 .(٘)أي: ألوم دٌنا، وأرشد طرٌما"

وهذا برهان ودلٌل على معاندة إلٌهود ألنهم زعموا إن الذٌن لم ٌصدلوا  لال الزجاج:"
ٌصدلون به، بشًء من الكتب وعبادة األصنام، أهدى طرٌما من الذٌن ٌجامعونهم على كثٌر مما 

 .(ٙ)وهذا عناد بٌن"
وٌمولون للذٌن جحدوا وحدانٌة هللا ورسالة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : هإالء  لال الطبري: أي:"

وا بما جاءهم به نبٌهم  الذٌن وصفهم هللا بالكفر  ألوم وأعدل  من الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وألرُّ
ا ذلن َمثٌَل، ومعنى الكبلم : أن هللا وصؾ الذٌن أوتوا نصٌبًا من الكتاب من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  طرًٌما، وإنم

الٌهود بتعظٌمهم ؼٌر هللا بالعبادة واإلذعان له بالطاعة فً الكفر باهلل ورسوله ومعصٌتهما ، 
بؤنهم لالوا : إن أهل الكفر باهلل أولى بالحك من أهل اإلٌمان به ، وأن دٌن أهل التكذٌب هلل 

، أعدل وأصوُب من دٌن أهل التصدٌك هلل ولرسوله. وذكر أن ذلن من صفة كعب بن  ولرسوله

 .(2)األشرؾ ، وأنه لابل ذلن"
 -عبدة األصنام-حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طرٌمة الكافرٌن باهلل  لال السعدي:"

على طرٌك المإمنٌن فمال: }وٌمولون للذٌن كفروا{ أي: ألجلهم تملما لهم ومداهنة، وبؽضا 
لئلٌمان: }هإالء أهدى من الذٌن آمنوا سبٌبل{ أي: طرٌما. فما أسمجهم وأشد عنادهم وألل 

لمسلن الوخٌم والوادي الذمٌم؟. هل ظنوا أن هذا ٌروج على أحد من عمولهم! كٌؾ سلكوا هذا ا
العمبلء، أو ٌدخل عمل أحد من الجهبلء، فهل ٌفضل دٌن لام على عبادة األصنام واألوثان، 
واستمام على تحرٌم الطٌبات، وإباحة الخبابث، وإحبلل كثٌر من المحرمات، وإلامة الظلم بٌن 

لٌن، والكفر باهلل ورسله وكتبه، على دٌن لام على عبادة الرحمن، الخلك، وتسوٌة الخالك بالمخلو
واإلخبلص هلل فً السر واإلعبلن، والكفر بما ٌعبد من دونه من األوثان واألنداد والكاذبٌن، 
وعلى صلة األرحام واإلحسان إلى جمٌع الخلك، حتى البهابم، وإلامة العدل والمسط بٌن الناس، 

لصدق فً جمٌع األلوال واألعمال، فهل هذا إال من الهذٌان، وتحرٌم كل خبٌث وظلم، وا
وصاحب هذا المول إما من أجهل الناس وأضعفهم عمبل وإما من أعظمهم عنادا وتمردا 
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 .(ٔ)ومراؼمة للحك، وهذا هو الوالع"
 الفوائد:

 .اإلٌمان بالجبت والطاؼوت، وتفضٌل دٌن المشركٌن على دٌن المسلمٌنمن صفات الٌهود : -ٔ
 .ببعض ما هم علٌه من الكفر، أو التحاكم إلٌهم دون كتاب هللا إٌمان الٌهود-ٕ
   .التصدٌك بالتكهن من اإلٌمان بالجبت والطاؼوتأن -ٖ
وهو االستدالل على الحوادث األرضٌة -صناعة التنجٌم، التً مضمونها اإلحكام والتؤثٌر، أن -ٗ

: صناعة محرمة بالكتاب -والؽوابل األرضٌة باألحوال الفلكٌة أو التمزٌج بٌن المرى الفلكٌة 
والسنة، بل هً محرمة على لسان جمٌع المرسلٌن، لال تعالى: }وال ٌفلح الساحر حٌث أتى{ 

[ . ولال تعالى: }ألم تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبا من الكتاب ٌإمنون بالجبت والطاؼوت{ 5ٙ]طه: 
 .(ٕ)[ٔ٘]النساء: 

 المرآن
ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصيًرا )}أُولَئَِن ال ِذيَن  ُ َوَمْن يَْلعَِن ّللا   [ٕ٘({ ]النساء : ٕ٘لَعَنَُهُم ّللا 

 التفسٌر:
أولبن الذٌن َكثَُر فسادهم وعمَّ ضبللهم، طردهم هللا تعالى من رحمته، وَمن ٌطرده هللا من رحمته 

 فلن تجد له من ٌنصره، وٌدفع عنه سوء العذاب.
 سبب نزول اآلٌة:

لتادة لال: ذكر لنا هذه اآلٌة، نزلت فً كعب بن  لتادة:"أخرج ابن ابً حاتم عن 
األشرؾ وحًٌ بن أخطب، رجلٌن من الٌهود من بنً النضٌر، لمٌا لرٌشا بالموسم، فمال لهم 

ُ َوَمْن المشركون: نحن أهدى أم دمحم وأصحابه؟ فؤنزل هللا تعالى:  ُ }أُولَبَِن الَِّذٌَن لََعنَُهُم َّللاَّ ٌَْلعَِن َّللاَّ
 .(ٖ)فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصًٌرا{"

ُ{ ]النساء :  لوله تعالى:  "أولبن طردهم هللا وأبعدهم عن  [، أي:ٕ٘}أُولَبَِن الَِّذٌَن لََعنَُهُم َّللاَّ
 .(ٗ)رحمته"
 .(٘)أي الذٌن باعدهم من رحمته" لال الزجاج:" 

 .(ٙ)"أي: طردهم عن رحمته وأحل علٌهم نممته لال السعدي:"
 .(2)أي خذلهم وطردهم هللا من رحمته، وٌمال: عذبهم هللا بالجزٌة" لال السمرلندي:"

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصًٌرا{ ]النساء :  وَمن ٌطرده هللا من  [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْلعَِن َّللاَّ
 .(1)رحمته فلن تجد له من ٌنصره، وٌدفع عنه سوء العذاب"

 .(5)ٌمنع العذاب منه بشفاعة أو ؼٌرها" {،َنِصًٌرا البٌضاوي:"}لال  
أي: ٌتواله وٌموم بمصالحه وٌحفظه عن المكاره، وهذا ؼاٌة  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)الخذالن"
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أي: ومن ٌبعده هللا عن رحمته، فلن تجد له نصٌرا ٌدفع عنه العذاب  لال الماسمً:" 
 .(ٔ)ها"دنٌوٌا كان أو أخروٌاال بشفاعة وال بؽٌر

أي من ٌباعد هللا من رحمته فهو مخذول فً دعواه وحجته ومؽلوب،  لال الزجاج:" 
ألنهم كانوا أكثر ، والٌهود خاصة أبٌن خذالنا فً أنهم ؼلبوا من بٌن جمٌع سابر أهل األدٌان

 .(ٕ)عنادا، وأنهم كتموا الحك وهم ٌعلمونه"
فبٌن أن علٌهم اللعن من هللا، وهو الخذالن واإلبعاد، وهو ضد ما  لال الرازي:" 

للمإمنٌن من المربة والزلفى، وأخبر بعده بؤن من ٌلعنه هللا فبل ناصر له، كما لال: }َمْلعُونٌَِن 
ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمِتٌبًل{ ]األحزاب :  عظم، [ ، فهذا اللعن حاضر، وما فً اآلخرة أٔٙأَ

وهو ٌوم ال تملن نفس لنفس شٌبا واألمر ٌومبذ هلل، وفٌه وعد للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالنصرة وللمإمنٌن 
ِ نَِصًٌرا{  ِ َوِلًٌّا َوَكَفى بِاَّللَّ بالتموٌة، بالضد على الضد، كما لال فً اآلٌات المتمدمة: }َوَكفَى بِاَّللَّ

 [.٘ٗ]النساء : 
وا هذا اللعن الشدٌد ألن الذي ذكروه من تفضٌل عبدة األوثان واعلم أن الموم إنما استحم

على الذٌن آمنوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌجري مجرى المكابرة، فمن ٌعبد ؼٌر هللا كٌؾ ٌكون أفضل حاال ممن 
ال ٌرضى بمعبود ؼٌر هللا! ومن كان دٌنه اإللبال بالكلٌة على خدمة الخالك واإلعراض عن 

 .(ٖ)على اآلخرة، كٌؾ ٌكون ألل حاال ممن كان بالضد فً كل هذه األحوال" الدنٌا واإللبال
 الفوائد:

وٌمالبوهم فً المول الكفار  إلى أن ٌحالفواأدت األعمى  أن ؼلبة الهوى على الٌهود وتعصبهم -ٔ
وٌمولوا إن طرٌمهم هو طرٌك الهداٌة، وطرٌك  والعمل، فٌسجدوا ألصنامهم، وٌزكوا أفعالهم،

التوحٌد اَل هداٌة فٌه! بسبب هذا لعنهم هللا تعالى بؤن طردهم من رحمته، فكتب علٌهم بُؽض أهل 
 .الناس فً الدنٌا، والذل والممت فٌها، وعذاب هللا تعالى فً اآلخرة

فؤشار هللا إلٌهم، بهذا الحكم ، مبنّى على الزور والبهتانالذي أصدروه الٌهود، حكم الحكم أن  -ٕ
والردع، لهذا الجرم الذي الترفوه، وهذا الضبلل الذي ؼرلوا فٌه، وأؼرلوا  المابم على العدل
ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصٌراً ،  فمال:}ؼٌرهم معه ُ َوَمْن ٌَْلعَِن َّللاَّ واللعنة دابما حٌث {، أُولبَِن الَِّذٌَن لَعَنَُهُم َّللاَّ

 .كانت، فهى للٌهود، وعلى الٌهود
 المرآن

 [ٖ٘({ ]النساء : ِٖ٘مَن اْلُمْلِن فَِإذًا اَل يُْإتُوَن الن اَس نَِميًرا ) }أَْم لَُهْم نَِصيبٌ 

 التفسٌر:
بل ألهم حظ من الملن، ولو أوتوه لما أعطوا أحًدا منه شٌبًا، ولو كان ممدار النمرة التً تكون فً 

 ظهر النَّواة؟
 .(ٗ)أي: أم لهم حظٌ من الملن؟"[، "ٖ٘لوله تعالى: }أَْم لَُهْم نَِصٌٌب ِمَن اْلُمْلِن{ ]النساء : 

 .(٘)فلٌس لهم نصٌب من الملن" لال ابن جرٌج:"
  .(ٙ)أم لهم حظ من الملن ، ٌمول: لٌس لهم حظ من الملن" لال الطبري:أي:"
 .(2)وهذا على وجه اإلنكار، ٌعنً لٌس لهم من الملن شًء" لال الثعلبً:"
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أي: لو كان لهم نصٌب من  [، "ًٌٖ٘ر{ ]النساء : لوله تعالى:}فَإِذًا اَل ٌُْإتُوَن النَّاَس َنمِ 
 .(ٔ)الملن، فإِذا ال ٌإتون أحداً ممدار نمٌر، لفرط بخلهم"

لال مماتل:" ٌعنً ال ٌعطون الناس من بخلهم وحسدهم وللة خٌرهم نمٌرا ٌعنً بالنمٌر 
 .(ٕ)النمرة التً فً ظهر النواة التً ٌنبت منها النخلة"

لهم من الملن فإذا ال ٌإتون الناس دمحما وأصحابه نمٌرا من  ولو كان لال الثعلبً:أي:"
 .(ٖ)حسدهم وبخلهم وبؽضهم"
وصفهم بشدة البخل، وهذا على طرٌك ضرب المثل؛ إذ من الٌهود من  لال السمعانً:"

  .(ٗ)ٌإتً المال، والنمٌر: اسم تلن النمطة على ظهر النواة، ومنها تنبت النخلة"
لال بعضهم: إنما معناه أنهم لو أعطوا الملن، ما أعطوا الناس نمٌرا،  لال الزجاج:"

 .(٘)ههنا تمثٌل، المعنى لضنوا بالملٌل"« النمٌر»وذكر 
 .(ٙ)ولو كان لهم نصٌب لم ٌإتوا الناس نمٌرا" لال مجاهد:"

ولو كان لهم نصٌب وحظ من الملن ، لم ٌكونوا إذًا ٌعطون الناس نمًٌرا  لال ابن جرٌج:"
 .(2)من بُْخلهم"، 

 .(1)ٌمول : لو كان لهم نصٌب من الملن ، إذًا لم ٌإتوا محمًدا نمًٌرا" لال السدي:"
 وفً النمٌر ثبلثة ألاوٌل :

، (ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)، والسدي(5)أحدها : أنه الذي ٌكون فً ظهر النواة ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٖٔ)، وأبً مالن(ٕٔ)والضحان

 .(٘ٔ)، والضحان فً لوله اآلخر(ٗٔ)وسط النواة ، وهو لول مجاهدوالثانً : أنه الذي ٌكون فً 
 .(ٙٔ)والثالث : أنه نمر الرجل الشًء بطرِؾ إبهامه ، وهو رواٌة أبً العالٌة عن ابن عباس

أن "هللا وصؾ هإالء الفْرلة من أهل الكتاب بالبخل بالٌسٌر من  -وهللا أعلم-والراجح

ا وأهَل لدرة على األشٌاء الجلٌلة األلدار. فإْذ كان ذلن الشًء الذي ال خطر له ، ولو كانوا ملوكً 
كذلن ، فالذي هو أولى بمعنى " النمٌر " ، أن ٌكون أصؽَر ما ٌكون من النُّمر. وإذا كان ذلن 
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أولى به ، فالنمرة التً فً ظهر النواة من صؽار النُّمر ، ولد ٌدخل فً ذلن كل ما َشاكلها من 
 .(ٔ)النُّمر"

 : (ٕ)ثبلثة الوالوفً اآلٌة 
أحدها: أنه: استفهام بمعنى اإلنكار والنفً، ٌعنى: لٌس لهم نصٌب من الملن؛ إذ لو كان الملن 

 من بخلهم، وللة خٌرهم.، لهم، فإذا ال ٌإتون الناس نمٌرا
عز  -لٌس لهم نصٌب من الملن فكٌؾ ٌإتون الناس شٌبا؟! إنما الملن هلل أن المعنى:  والثانً:
}لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمْن  :-تعالى  -ي ٌإتى الملن من ٌشاء؛ كموله هو الذ -وجل 

ٌُْر إِنََّن َعلَى كُ  ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بٌَِِدَن اْلَخ ٍء تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَن ِممَّ ًْ ّلِ َش
 .[ٕٙلَِدٌٌر{ ]آل عمران : 

لهم نصٌب من الملن من الشرؾ واألموال والرٌاسة فٌما  : إنه بمعنى اإلثبات، ٌعنً:لثالثاو
 بٌنهم، لكن أال ٌؤتون الناس، نمٌرا، فكٌؾ ٌتبعونهم؟!.

 .(ٖ)وفً لراءة عبد هللا: }فإذا ال ٌإتوا الناس{، بالنصب 
 الفوائد:

 .ٌشاء هللا وحده هو المالن للملن الذي ٌهب ما ٌشاء لمنأن  -ٔ
دعوة أن الملن ٌإول إلٌهم، وهم لشدة بخلهم لو آل الملن لهم لما أعطوا أنكر هللا على الٌهود  -ٕ

 .أحداً أحمر األشٌاء وأتفهها ولو ممدار نواة
 .بالبخل بعد ذمهم ببلزم الجهل، وهو تفضٌلهم الشرن على التوحٌدذم الٌهود  -ٖ

 المرآن
ُ ِمْن فَْضِلِه فَمَْد آتَْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاهُْم }أَْم يَْحسُُدوَن الن اَس َعلَى مَ  ا آتَاهُُم ّللا 

 [ٗ٘({ ]النساء : ُٗ٘مْلًكا َعِظيًما )

 التفسٌر:
بل أٌحسدون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص على ما أعطاه هللا من نعمة النبوة والرسالة، وٌحسدون أصحابه على 

التوفٌك إلى اإلٌمان، والتصدٌك بالرسالة، واتباع الرسول، والتمكٌن فً األرض، وٌتمنون نعمة 
الكتب، التً أنزلها هللا  -من لَْبلُ -زوال هذا الفضل عنهم؟ فمد أعطٌنا ذرٌة إبراهٌم علٌه السبلم 

 علٌهم وما أوحً إلٌهم مما لم ٌكن كتابا ممروءا، وأعطٌناهم مع ذلن ملكا واسعا.
 ول اآلٌة:سبب نز

أخرج ابن أبً حاتم عن مماتل بن حٌان لوله أعطً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بضع سبعٌن شابا، 
 .(ٗ)فحسدته الٌهود، فمال هللا تعالى: أم ٌحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله"

وذلن أن أهل  ، وابن أبً حاتم عن ابن عباس:"(٘)وفً السٌاق نفسه أخرج الطبري 
الكتاب لالوا: زعم دمحم أنه أوتً ما أوتً فً س همه إال النكاح، فؤي ملن أفضل من هذا؟! فمال 

ُ ِمْن فَْضِلِه{"هللا تعالى:  }أَْم ٌَْحسُُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللاَّ
لال ابن أبً حاتم:"وروي عن  . (ٙ)

 .(ٔ)حو ذلن"ن (1)، وسعٌد بن جبٌر والسدي(2)عطٌة والضحان
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ُ ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء :  لوله تعالى:  بل  [ أي:"ٗ٘}أَْم ٌَْحسُُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللاَّ
أٌحسدون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص على ما أعطاه هللا من نعمة النبوة والرسالة، وٌحسدون أصحابه على نعمة 
التوفٌك إلى اإلٌمان،والتصدٌك بالرسالة، واتباع الرسول، والتمكٌن فً األرض، وٌتمنون زوال 

 .(ٕ)هذا الفضل عنهم؟"
 .(ٖ)َن النَّاَس{، معناها: أٌحسدون الناس"لال أبو عبٌدة، وابن لتٌبة:" }أَْم ٌَْحسُُدو 
بل أٌحسدون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن على إنكار الحسد  لال الزمخشري:أي:" 

واستمباحه. وكانوا ٌحسدونهم على ما آتاهم هللا من النصرة والؽلبة وازدٌاد العز والتمدم كل 
 .(ٗ)ٌوم"

 : وفً الناس الذٌن عناهم ثبلثة ألاوٌل
 .(٘)أحدها : أنهم العرب ، وهو لول لتادة

، (1)، والضحان(2)، ومجاهد(ٙ)خاصة ، وهو لول ابن عباس -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً : أنه النبً دمحم 
 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وأبً مالن(5)والسدي

، وهو لول بعض (ٖٔ)رواٌة اخرىوأصحابه ، لاله عكرمة فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث : أنهم النبً 
 .(ٗٔ)المتؤخرٌن

، أن ٌمال:" أتحسدون محمًدا وأصحابه على ما -وهللا اعلم-والتفسٌر األشبه بالصواب
آتاهم هللا من فضله، وذلن ألن ما لبل لوله : }أم ٌحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله{، 

هدَى من الذٌن آمنوا سبٌبل {، فإلحاق لوله : مضى بذّم المابلٌن من الٌهود للذٌن كفروا : }هإالء أ
}أم ٌحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله{، بذمهم على ذلن ، وتمرٌظ الذٌن آمنوا الذٌن لٌل 

 . (٘ٔ)فٌهم ما لٌل أشبهُ وأولى ، ما لم تؤت داللة على انصراؾ معناه عن معنى ذلن"
 كثرة النساء، فمالوا: هذا ٌزعم أنه نبى ولٌس له هذه الٌهود حسدت النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال الفراء:"

هم إال النساء، فؤنزل هللا تبارن وتعالى: }فمد آتٌنا آل إبراهٌم الكتاب والحكمة{، وفً آل إبراهٌم 
  .(ٙٔ)سلٌمان بن داود، وكان له تسعمابة امرأة، ولداود مابة امرأة "
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أصل الناس: أناس أسكنت الهمزة منه فؤدؼمت البلم، كما  لال أبو هبلل العسكري:"
لٌل: لكنا، ولٌل: الناس لؽة مفردة، واألناس لؽة أخرى، ولو كان أصله أناسا لمٌل فً التصؽٌر 
أنٌس، وإنما ٌمال: نوٌس وتجمع أناس على أناسً، ولٌل: أناسً جمع، إنسً واشتماله من 

عض، والناس جماعة ال واحد لها من لفظها، األنس، خبلؾ الوحشٌة، ألن بعضهم ٌؤنس بب
 .(ٔ)وواحدها إنسان على المعنى"

 وفً الفضل المحسود علٌه لوالن :
، وابن (ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدهما : أنه النبوة ، إذ حسدواْ العرب على أن كانت فٌهم ، وهو لول الحسن

 .(ٗ)وابن جرٌج
من شاء من النساء من ؼٌر عدد ، وهو لول ابن نكاح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً : أنه إباحته للنبً 

 .(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، وعطٌة(2)، والسدي (ٙ)، والضحان(٘)عباس
فً هذا الموضع هو " النبّوة التً فضل هللا بها  «الفضل»أن  -وهللا أعلم-والراجح

ظاهر هذه  محمًدا ، وشّرؾ بها العرب ، إذ آتاها رجبل منهم دون ؼٌرهم لما ذكرنا من أن داللة
( على ما لد بٌنا لبل. ولٌس ٕاآلٌة ، تدّل على أنها تمرٌظٌ للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رحمة هللا علٌهم ، )

 .(ٓٔ)النكاح وتزوٌُج النساء وإن كان من فْضل هللا جل ثناإهُ الذي آتاه عباده بتمرٌظ لهم ومدح"
ٌْنَا آَل إِْبَراِهٌَم الْ  َناُهْم ُمْلًكا َعِظًٌما { ]النساء : لوله تعالى:}فَمَْد آتَ ٌْ [، ِٗ٘كتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَ

الكتب، التً أنزلها هللا علٌهم وما أوحً  -من لَْبلُ -فمد أعطٌنا ذرٌة إبراهٌم علٌه السبلم  أي:"
 .(ٔٔ)إلٌهم مما لم ٌكن كتابا ممروءا، وأعطٌناهم مع ذلن ملكا واسعا"

آتٌنا{، إلزام لهم بما عرفوه من إٌتاء هللا الكتاب والحكمة آل }فمد لال الزمخشري: لوله" 
 .(ٕٔ)إبراهٌم الذٌن هم أسبلؾ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه لٌس ببدع أن ٌإتٌه هللا مثل ما آتى أسبلفه"

 [، وجهان:ٗ٘اْلِكتَاَب{ ]النساء :  وفً }

، (٘ٔ)، وٌحٌى بن أبً كثٌر(ٗٔ)، وروي عن عطاء(ٖٔ)أحدها: أنه الخط والملم. لاله ابن عباس
 نحو ذلن. (ٙٔ)ومماتل بن حٌان
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 .(ٕ)، وأبً مالن(ٔ)والثانً: أنه المرآن. وهذا لول الحسن
 [، وجوه:ٗ٘اْلِحْكَمةَ { ]النساء : وفً }َ

، وٌحٌى بن ابً (ٙ)، ومماتل بن حٌان(٘)، ولتادة(ٗ)، وأبو مالن(ٖ)أحدها: انها السنة. لاله الحسن
 . (2)ابً كثٌر
 .(1)انها النبوة. لاله السديوالثانً: 

 .(5)والثالث: أن الحكمة: العمل فً الدٌن. لاله زٌد بن أسلم عن أبٌه
 [، أربعة ألاوٌل :ٗ٘وفً لوله:}ُمْلًكا َعِظًٌما { ]النساء : 

 .(ٔٔ)، وعطٌة(ٓٔ)أحدها : أنه ملن سلٌمان بن داود ، وهو لول ابن عباس
 .(ٕٔ)والثانً : النبوة ، وهو لول مجاهد

والثالث : ما أٌُُِّدوا به من المبلبكة والجنود ، وهو لول همام بن الحارث
(ٖٔ). 

والرابع : من أباحه هللا لداود وسلٌمان من النساء من ؼٌر عدد ، حتى نكح داود تسعاً وتسعٌن 
 .(ٗٔ)امرأة ، ونكح سلٌمان مابة امرأة ، وهذا لول السدي

ٌم :" ملن سلٌمان، ألن ذلن هو المعروؾ فً أنه ٌعنً بالملن العظ  -وهللا أعلم-والراجح 
كبلم العرب ، دون الذي لال إنه ملن النبّوة، ودون لول من لال : إنه تحلٌُل النساء والملن 
علٌهن، ألن كبلم هللا الذي خوطب به العرب ، ؼٌُر جابز توجٌهه إال إلى المعروؾ المستعمل 

جة على أن ذلن بخبلؾ ذلن ، ٌجُب التسلٌم فٌهم من معانٌه ، إال أن تؤتً داللةٌ أو تموم حُ 
 .(٘ٔ)لها"

لال السمعانً:" أراد بـ}آل إبراهٌم{: داود، وسلٌمان، و}الكتاب{: هو الكتاب الذي أنزل 
علٌهم، وأما }الحكمة{: لٌل: هً النبوة، ولٌل هً السنة، ومعنى اآلٌة: أنهم إن حسدوا الرسول 

فإنهم لد أوتوا الكتاب والحكمة }وآتٌناهم ملكا  بما أوتى من الفضل، فلٌحسدوا آل إبراهٌم؛

عظٌما{، واختلفوا فً الملن العظٌم: فمن فسر الفضل بتحلٌل الزوجات، فسر الملن العظٌم به 
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أٌضا، ولد كان لداود تسع وتسعون امرأة، ولسلٌمان مابة امرأة، ولٌل: كان لسلٌمان سبعمابة 
 .(ٔ)وات هللا علٌه لوة سبعٌن شابا فً المباضعة "امرأة، وثلثمابة سرٌة، ولٌل: أعطى نبٌنا صل

 الفوائد:
 ، وأن الحسد من صفاتهم وأخبللهم.ذم الٌهود على حسدهم المسلمٌن -ٔ
اإلٌماُن بالمَدر ٌمضً على كثٌٍر من األمراض التً تعصُؾ بالمجتمعات، وتزرعُ األحماَد أن  -ٕ

بٌن المإمنٌن، وذلن مثُل رذٌلِة الحَسِد، فالمإمُن ال ٌحسُد الناس على ما آتاهم هللاُ من فضله؛ ألنه 
ممدوِر، لال هو الذي رزلَهم ولدَّر لهم ذلن، وهو ٌعلم أنه حٌن ٌحسُد ؼٌره إنما ٌعترُض على ال

 ..{.تعالى عن الٌهود: }أَْم ٌَْحسُُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم َّللّاُ ِمن فَْضِلِه 
الحسد مذموم، والحاسد ؼٌر الؽابظ، ألن الحاسد من ال ٌحب الخٌر لؽٌره، وٌتمنى زواله أن -ٖ

ال فً الدعاء للنبً عنه. والؽابظ من ٌتمنى أن ٌكون له من الخٌر مثل ما لؽٌره. ولهذا جاز أن ٌم
فإن المعنى: ابعثه مماًما ٌتمنى  ،(ٕ)"اللهم ابعثه مماًما محموًدا ٌؽبطه به األولون واآلخرون"ملسو هيلع هللا ىلص: 

كل واحد من األولٌن واآلخرٌن إن كان له مثله. ولو كان ذلن كالحسد ما جاز بهذا المول وال 
د إحسان هللا تعالى إلى أخٌه المسلم إساءة إلٌه، حسن، وإنما كان الحسد مذموًما، ألن الحسد ٌع

لمكان أخٌه ال ٌضره شٌبًا. فإنما عند هللا تعالى لٌس بنمص  وهذا جهل منه. ألن اإلحسان الوالع
من ذلن فٌخشى أن ال ٌناله منه بعد ما نال ؼٌره نصٌب، لكن ما عند هللا واسع. وذا كان ذلن 

ن آثار نعمة هللا عند أخٌه المسلم، وٌشكره وٌحمد علٌه كذلن، فاألولى به أن ٌفرح بما ٌراه م
 .(ٖ)وٌسؤله أن ٌإتٌه مثله. فؤما االعتماد بما أكرم أخاه فلٌس له فً المعتمد وجه

 
 
 المرآن

 [٘٘({ ]النساء : ٘٘}فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصد  َعْنهُ َوَكَفى بَِجَهن َم َسِعيًرا )
 التفسٌر:
هإالء الذٌن أوتوا حظًّا من العلم، َمن صدَّق برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل بشرعه، ومنهم َمن  فمن

نار جهنم تسعَّر  -أٌها المكذبون-أعرض ولم ٌستجب لدعوته، ومنع الناس من اتباعه. وحسبكم 
 بكم.

ء الذٌن أوتوا حظًّا من فمن هإال [، أي:"٘٘}فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)العلم، َمن صدَّق برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل بشرعه "

 .(٘)ٌمول: صدق بالكتاب الذي جاء به" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي : بهذا اإلٌتاء وهذا اإلنعام" لال ابن كثٌر:" 

 [، وجهان:٘٘}فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه{ ]النساء : لوله تعالى:وفً 
 .(2). وهذا لول مجاهد-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما: أي: من الٌهود، منهم من آمن بما أنزل على النبً دمحم
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فمنهم من آمن به{، كان الناس ٌؤتون إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم، والثانً: أن معنى لوله:}
نهم من لال: وأخذ. فٌسؤلونه ٌعنً: الحنطة، فٌمول: من لال: ال إله إال هللا، فلٌدخل فلٌؤخذ، فم

 .(ٔ)وهذا لول السدي
ومنهم َمن أعرض ولم ٌستجب [، أي:"٘٘}َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٕ)لدعوته"
 .(ٖ)ٌعنً: أعرض عن اإلٌمان بالكتاب ولم ٌصدق به" لال مماتل:"

أي : كفر به وأعرض عنه ، وسعى فً صد الناس عنه، وهو منهم ومن  لال ابن كثٌر:"
جنسهم ، أي من بنً إسرابٌل ، فمد اختلفوا علٌهم ، فكٌؾ بن ٌا دمحم ولست من بنً إسرابٌل 

 .(ٗ)؟"
 [، وجهان:٘٘}َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ{ ]النساء : لوله تعالى:وفً 
 .(٘)لحسنتركه فلم ٌتبعه. لاله اأحدهما: معناه: 

الحنطة،  -علٌه السبلم-والثانً: أنهم الذٌن أبوا لول ال إله إال هللا، وذلن عند سإالهم إبراهٌم
 .(ٙ)فٌرجعون. وهذا لول السدي

 
أي: "وكفى بالنار المسعّرة عموبة لهم [، ٘٘}َوَكَفى بَِجَهنََّم َسِعًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(2)على كفرهم وعنادهم"
ٌمول: وكفى بولودها وعذابها ولودا لمن كفر بكتاب إبراهٌم فبل ولود أحر  لال مماتل:"
 .(1)من جهنم ألهل الكفر"
أي : وكفى بالنار عموبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب هللا  لال ابن كثٌر:"

 .(5)ورسله"

 .(ٓٔ)لال أبو مالن:"}سعٌرا{، ٌعنً:ولودا"
 .(ٔٔ)ن فٌح فً جهنم"ولال سعٌد بن جبٌر:" السعٌر: وادي م

 الفوائد:
على الرؼم من أنهم أهل كتاب، وٌزعمون أنهم أهل دٌن ، -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان تكذٌب الٌهود للنبً-ٔ

 .وتوحٌد
كانوا لبل مبعثه عالمٌن بمرب مبعثه كان بؽٌا وحسدا، ألنهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن كفر الٌهود بالنبً دمحم-ٕ

مجمعٌن على نبوته، مما عرفوه عنه فً كتبهم من البشارة به وبٌان أحواله وصفاته، فلما بعث 
 {.فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ  :}اختلفوا 
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وال ٌزال ذلن دأبهم حتى آثروا اتباع الباطل والعمل بما ٌزٌنه لهم على اتباع الحك، أن الٌهود -ٖ
 ٌردٌهم فى دار الشماء والنكال وهى جهنم وببس المرار.

النار فهً دار أعدها هللا لمن عصاه من الكفرة والمعرضٌن والمجانبٌن للصراط أن  -ٗ
المستمٌم، وجعل لهم فٌها النكال واألؼبلل والوٌل والثبور، حتى ٌنالوا بذلن جزاء كفرهم 

 .(ٔ)وإعراضهم
 ن سعدي فً وصؾ النار وأهلها المستحمٌن لدخولها:ٌمول اب 

".....فهً دار من طؽى وبؽى وتجبر على الخلك وآثر الحٌاة الدنٌا، دار الشماء األبدي والعذاب 
الشدٌد السرمدي، دار جمع هللا فٌها للطاؼٌن أصناؾ العذاب، وأحل على أهلها السخط والسعٌر 

لمت فظاعتها وحمى سعٌرها لعرها بعٌد وعذابها والحجاب، دار اشتد ؼٌظها وزفٌرها، وتفا
شدٌد ولباس أهلها المطران والحدٌد وطعامهم الؽسلٌن وشرابهم الصدٌد، وٌتجرعه المجرم وال 
ٌكاد ٌسٌؽه وٌؤتٌه الموت من كل مكان وما هو بمٌت فٌسترٌح من التنكٌد، ٌتردد أهلها بٌن 

العنا والشما فٌا ببس المثوى وٌا ببس  الزمهرٌر والمفرط برده وبٌن السعٌر وٌبللون فٌها
المصٌر وٌلمى علٌهم الجوع الشدٌد المفظع والعط  العظٌم الموجع، فٌستؽٌثون للطعام 

والشراب، فٌؽاثون من هذا العذاب بؤفظع عذاب، ٌؽاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب، 
جلدها ولحمها وشواها، وإذا خبٌث الطعم منتن الرٌح، حره لد تناها، إذا لرب من وجوههم أسمط 

ولع فً بطونهم صهرها ولطع معاها، ٌؽلً طعام الزلوم فً بطونهم كؽلً الحمٌم، فشاربون 
 .(ٕ)علٌه من الحمٌم، فشاربون شرب اإلبل العطا  الهٌم، هذا نزلهم فببس النزل ؼٌر الكرٌم"

ٌعذبون بالسعٌر المحرق " فتارة  ولال أٌضاً فً تعداد صنوؾ العذاب وألوانه وأنواعه فً جهنم:
لظواهرهم وبواطنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً ؼٌرها، وتارة بالزمهرٌر الذي لد بلػ 
برده أن ٌهرى اللحوم وٌكسر العظام، وتارة بالجوع المفرط والعط  المفظع، وإذا استؽاثوا 

ؼصة، بشجرة لذلن أؼٌثوا بعذاب آخر، ولون من الشماء ٌنسى ما سبمه فٌؽاثون بطعام ذي 
الزلوم التً تخرج فً الذي ٌولد علٌه النار، وإن ٌستؽٌثوا للشراب ٌؽاثوا بماء كالمهل ٌشوي 
الوجوه، إذا لرب إلٌها فبل ٌدعهم العط  مع ذلن أن ٌتناولها، فإذا وصلت إلى بطونهم لطعت 

 فرجا ... أمعاءهم وال ٌزالون فً عذاب شدٌد ال ٌفتر عنهم العذاب ساعة، وال ٌرجون رحمة وال
"(ٖ). 

 المرآن
ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرهَ  ا ِليَذُولُوا }إِن  ال ِذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا كُل َما نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَد 

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما )  [ٙ٘({ ]النساء : ٙ٘اْلعَذَاَب إِن  ّللا 
 التفسٌر:

ما أنزل هللا من آٌاته ووحً كتابه ودالبله وحججه، سوؾ ندخلهم ناًرا ٌماسون  إن الذٌن جحدوا
ْلناهم جلوًدا أخرى؛ لٌستمر عذابهم وألمهم. إن هللا تعالى كان  ها، كلما احترلت جلودهم بدَّ حرَّ

 عزًٌزا ال ٌمتنع علٌه شًء، حكًٌما فً تدبٌره ولضابه.
[، أي:" إن الذٌن جحدوا ما أنزل هللا ٌَٙ٘اِتنَا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ِبآ 

 .(ٗ)من آٌاته ووحً كتابه ودالبله وحججه"
 .(٘)ٌعنً: الٌهود، }بآٌاتنا{، ٌعنً المرآن" لال مماتل:" 

                                                             



2ٕ 
 

ٌخبر تعالى عما ٌعالب به فً نار جهنم من كفر بآٌاته وصد عن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)رسله"
إن الذٌن جحدوا ما أنزلُت على رسولً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، من آٌاتً ٌعنً: من  لال الطبري:أي:" 

آٌات تنزٌله ، وَوحً كتابه ، وهً دالالته وحججه على صدق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌصدلوا به من ٌهود 
ألاموا على  بنً إسرابٌل وؼٌرهم من سابر أهل الكفر به، ]و[ هذا وعٌد من هللا جل ثناإه للذٌن

 . (ٕ)تكذٌبهم بما أنزل هللا على دمحم من ٌهود بنً إسرابٌل وؼٌرهم من سابر الكفار ، وبرسوله"
[، أي:" سوؾ ندخلهم ناًرا ٌماسون ٙ٘لوله تعالى:}َسْوَؾ نُْصِلٌِهْم نَاًرا{ ]النساء :  
ها" حرَّ
(ٖ). 
 .(ٗ)وأجزابهم"أي: ندخلهم نارا دخوال ٌحٌط بجمٌع أجرامهم ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)سوؾ ننضجهم فً ناٍر ٌُصلون فٌها أي ٌشوون فٌها" لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)لال الحسن: "لوله: }َسْوَؾ{، وعٌد" 
لال أبو عبٌدة: " } نُْصِلٌِهْم نَاًرا{، نشوٌهم بالنار وننضجهم، ٌمال: أتانا بالحمل مصلً،  

 .(2) شاة مصلٌة: أي: مشوٌة "أي: مشوي، وذكر أن ٌهودٌة أهدت إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص
[، " أي: كلما انشوت جلودهم ٙ٘لوله تعالى:}كُلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم{ ]النساء :  

 .(1)واحترلت احترالاً تاماً"
 .(5)إذا احترلت جلودهم" لال ابن عمر:" 
 .(ٓٔ)كلما انشوت بها جلودهم فاحترلت" لال الطبري:أي:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: أنَّ جلودهم إذا نضجت" الواحدي:"لال  

الجلد: لشر البدن، وجمعه جلود، والجلود عبارة عن األبدان، والملوب  لال الراؼب:"
 .(ٕٔ)عن النفوس"

ٌَْرَها ِلٌَذُولُوا اْلعَذَاَب{ ]النساء :   ْلَناهُْم ُجلُوًدا َؼ [، " أي: بدلناهم جلوداً ٙ٘لوله تعالى:}بَدَّ
 .(ٖٔ)ألم العذاب" ؼٌرها لٌدوم لهم

دت بؤن تُردَّ إلى الحال التً كانت علٌها ؼٌر محترلة، لٌماسوا  لال الواحدي:"  ٌعنً: ُجّدِ
 .(ٗٔ)العذاب وٌنالوه"

 .(ٔ)ٌعنً : ؼٌر الجلود التً لد نضجت فانشوت"لال الطبري:"
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الى:}َسَراِبٌلُُهْم ولٌل : المراد بموله:} كُلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم {، أي : سرابٌلهم، ، لال تع
[، وذلن لما صارت لهم لباًسا ال ِٓ٘مْن لَِطَراٍن َوتَْؽَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر{ ]سورة إبراهٌم : 

تفارق أجسامهم، فجعلت لهم جلوًدا ، فمٌل : كلما اشتعل المَِطران فً أجسامهم واحترق 
 .(ٕ)، بدلوا سرابٌل من لطران آخر. حكاه ابن جرٌر

 .(ٖ)"وهو ضعٌؾ ؛ ألنه خبلؾ الظاهر"لال ابن كثٌر:
أعدنا تلن الجلود ؼٌر محترلة فالتبدٌل والتؽٌٌر لتؽاٌر الهٌبتٌن ال  لال البٌضاوي:أي:" 

لتؽاٌر األصلٌن عند أهل الحك، }ِلٌَذُولُواْ العذاب{ لٌدوم لهم ذوله وال ٌنمطع كمولن للعزٌز أعزن 
 .(ٗ)هللا أي أدامن على عزن"

وذلن أن النار إذا أكلت جلودهم بدلت كل ٌوم سبع مرات على ممدار كل  لال مماتل:" 
 .(٘)ٌوم من أٌام الدنٌاـ }لٌذولوا العذاب{،عذاب النار جدٌدا "

 .(ٙ)إذا احترلت جلودهم بدلوا جلودا بٌضاء أمثال المراطٌس" لال ابن عمر:" 
ْلنَاهُْم عن ابن عمر لال: "لرأ رجل عند عمر هذه اآلٌة: }كُلََّما نَ وروي  ِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدَّ

، فؤعادها علٌه، فمال معاذ بن جبل: عندي تفسٌرها: تبدل  ًّ ٌَْرَها{، فمال عمر: أعدها عل ُجلُوًدا َؼ
 .(2)فً ساعة مابة مرة، فمال عمر: هكذا سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

جلد أحدهم أربعٌن ذراعا لال الربٌع بن انس:" سمعنا أنه مكتوب فً الكتاب األول أن 
وسنه تسعٌن ذراعا، وبطنه لو وضع فٌه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا 

 .(1)ؼٌرها"
وأخرج ابن أبً حاتم من طرٌك حسٌن الجعفً، عن الحسن:" تنضجهم فً الٌوم سبعٌن 

 .(5)فعادوا" ألؾ مرة، وفً رواٌة أخرى:" كلما أنضجتهم وأكلت لحومهم، لٌل لهم: عودوا،
ولال ٌحٌى بن ٌزٌد الحضرمً:" ٌجعل للكافر مابة جلد بٌن كل جلدٌن لون من 

 .(ٓٔ)العذاب"
وعن زر عبد هللا، لال: " إنه تسمع للهوام جلبة بٌن أطباق جلد الكافر كما تسمع جلبة 

 .(ٔٔ)الوح  فً البر "
الكافر؟ فملت: ال، لال: عن أبً هرٌرة، لال: " لال لً عبد هللا: أتدري كم عرض جلد و

 .(ٕٔ)هو أربعون ذراعا بذراع الخباز"
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تؤخذ النار فتؤكل جلودهم حتى تكشطها عن اللحم، حتى تفضً النار  ولال الضحان:"
إلى العظام، وٌبدلون جلودا ؼٌرها، فٌذٌمهم هللا شدٌد العذاب، فذلن دابم لهم أبدا، بتكذٌبهم رسول 

 .(ٔ)بآٌات هللا  "هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكفرهم 
لال ٌحٌى: بلؽنا أنها تؤكل كل شًء حتى تنتهً إلى الفإاد؛  ولال ابن أبً زمنٌن:"

 -أي: سكنت  -فٌصٌح الفإاد فبل ٌرٌد هللا أن تؤكل أفبدتهم؛ فإذا لم تجد شٌبا تتعلك به منهم، خبت 
 .(ٕ)ثم ٌعادون خلما جدٌدا؛ فتؤكلهم كلما أعٌد خلمهم"

فإن لٌل وكٌؾ ٌجوز أن ٌُبّدلواْ جلوداً ؼٌر جلودهم التً كانت لهم فً الدنٌا فٌعذبوا فٌها 
ً ، ؼٌر أجسامهم وأرواحهم التً كانت فً  ً ، وأرواحا ؟ ولو جاز ذلن لجاز أن ٌُبدَّلواْ أجساما

ً الدنٌا الدنٌا ، ولو جاز ذلن لجاز أن ٌكون المعذبون فً اآلخرة بالنار ؼٌر الذٌن وعدهم هللا ف
 :(ٖ)على كفرهم بالعذاب بالنار . ولد أجاب أهل العلِم عنه بثبلثة أجوبة 

أحدها : أن ألم العذاب إنما ٌصل إلى اإلنسان الذي هو ؼٌر الجلد واللحم ، وإنما ٌحرق الجلد 
لٌصل إلى اإلنسان ألم العذاب ، فؤما الجلد واللحم فبل ٌؤلمان فسواء أعٌد على الكافر جلده الذي 

ٌُْرهُ .  كان علٌه وجلٌد َؼ
 والجواب الثانً : أنه تُعَاُد تلن الجلود األولى جدٌدة ؼٌر محترلة .

والجواب الثالث : أن الجلود الُمعاَدةَ إنما هً سرابٌلهم من لبل أن جعلت لهم لباساً ، فسماها هللا 
ألن فً حال  جلوداً ، وأنكر لابل هذا المول أن تكون الجلود تحترق وتعاد ؼٌر محترلة ،

احترالها إلى حال إعادتها فناَءها ، وفً فنابها راحتها ، ولد أخبر هللا تعالى : أنهم ال ٌموتون وال 
 ٌخفؾ عنهم العذاب .

َ َكاَن َعِزًٌزا َحِكًٌما{ ]النساء :   [، أي:" إن هللا تعالى كان عزًٌزا ال ٙ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)ٌره ولضابه"ٌمتنع علٌه شًء، حكًٌما فً تدب

لوٌاً ال ٌؽلبه شًء }َحِكًٌما { فٌما دبَّر"لال الواحدي:أي" 
(٘). 

، ال ٌمتنع علٌه شًء مما ٌرٌده بالمجرمٌن، }َحِكًٌما {،ال {َعِزًٌزا لال الزمخشري:"} 
 .(ٙ)ٌعذب إال بعدل من ٌستحمه"

ً باالنتمام ال ٌمتنع علٌه شًء مما ٌرٌده بالمجرمٌن، }َحِكٌماً{  لال البٌضاوي:أي:"  ؼالبا
 .(2)فٌما ٌفعل بالكافرٌن"

عن أبً العالٌة :"} َعِزًٌزا َحِكًٌما{، ٌمول: عزٌزا فً نممته إذا أخرج ابن أبً حاتم  
 .(5). وروي عن لتادة، والربٌع بن أنس نحو ذلن(1)انتمم"

 .(ٓٔ)فً نصرته ممن كفر إذا شاء" لال دمحم بن إسحاق: "العزٌز 
 الفوائد:

 .صفة النار والترهٌب منها وصفة أهلهاأن اآلٌة تناولت -ٔ
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الشرن باهلل عبادة ؼٌر هللا معه، وهو أعظُم ذنب عُصً هللا به، وهو الذنب الذي ال ٌؽفره أن -ٕ
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه  : }إِنَّ َّللاَّ وهو الذنب ، َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{هللا، لال هللا عزَّ وجلَّ

: }ِإنَّ  الذي ٌُخلَّد صاحبُه فً النار أبد اآلباد، وال سبٌل له للخروج منها، كما لال هللا عزَّ وجلَّ
ْلنَاهُْم جُ  ٌَاتَِنا َسْوَؾ نُْصِلٌِهْم نَاراً كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدَّ ٌَْرَها ِلٌَذُولُوا الَِّذٌَن َكفَُروا بِآ لُوداً َؼ

 .اْلعَذَاَب{
 المرآن

اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجن اٍت تَْجِر  ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَ  بًَدا }َوال ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 
َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِلياًل )  [3٘النساء : ({ ]3٘لَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطه 

 التفسٌر:
والذٌن اطمؤنت للوبهم باإلٌمان باهلل تعالى والتصدٌك برسالة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، واستماموا على 
الطاعة، سندخلهم جنات تجري من تحتها األنهار، ٌنعمون فٌها أبًدا وال ٌخرجون منها، ولهم 

 ثًٌفا ممتًدا فً الجنة.فٌها أزواج طهرها هللا ِمن كل أذى، وندخلهم ظبل ك
اِلَحاِت{ ]النساء : لوله تعالى:  "الذٌن آمنوا بملوبهم [، أي: و2٘}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

.(ٔ)بما ٌجب اإلٌمان به، وعملوا األعمال الصالحات"  
 .(ٕ)لال ابن عباس:"ٌمول : أدوا فرابضً"

 .(ٖ)هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر" وعنه أٌضا: "األعمال الصالحة: سبحان هللا والحمد
اِلَحاِت{:  لال زٌد بن أسلم:"  .(ٗ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

أي: سٌدخلهم  "أي:[، 2٘}َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر { ]النساء : لوله تعالى:
.(٘)تمر األنهار من تحت أشجارها"جنات  -بفضله-هللا   

.(ٙ)لال السعدي:" وتلن الجنة فٌها األنهار الجارٌة التً تسمٌها من ؼٌر مإنة"  

لال ابن عثٌمٌن:" وظاهر كلمة }أنهار{ أن الماء عذب، وجمع }األنهار{ باعتبار تفرلها فً 
ٌعتبر هذا البستان كامبلً من كل النواحً: نخٌل، وأعناب، الجنة، وانتشارها فً نواحٌها؛ إذاً 

.(2)ومٌاه، وثمرات؛ وهو أٌضاً جنة كثٌرة األشجار، واألؼصان، والزروع، وؼٌر ذلن "  
 .(1)ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها" لال أبو مالن:"
 .(5)ٌعنً: البساتٌن تجري من تحتها األنهار" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)المعنى: تجري من تحتها مٌاه األنهار، ألن الجاري على الحمٌمة الماء" لال الزجاج:"
أنهار الجنة تجري فً ؼٌر أخدود، وثمرتها كالمبلل، كلما نزعت ثمرة  لال مسروق:"

 .(ٔٔ)عادت مثلها أخرى، العنمود اثنا عشر ذراعا"
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ٌها  األنهار فً هذا إخبار عن مآل السعداء فً جنات عدن ، التً تجري ف لال ابن كثٌر:"
 .(ٔ)جمٌع فجاجها ومحالها وأرجابها حٌث شاإوا وأٌن أرادوا"

. وعنه أٌضا:" أنهار الجنة تفجر من (ٕ)عبد هللا: "الجنة سجسج ال حر فٌها وال برد" لال
 .(ٖ)جبل مسن"

 .(ٗ)ممٌمٌن فً الجنة ال ٌموتون" [، أي:"2٘لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]النساء : 
 .(٘)ال ٌموتون" لال سعٌد بن جبٌر، ومماتل:"ٌعنً:

 .(ٙ)، لال: ال انمطاع"}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ عن ابن عباس:"و
وهم خالدون فٌها أبدا ، ال ٌحولون وال ٌزولون وال ٌبؽون عنها  لال ابن كثٌر:أي:"

 .(2)حوال"
طول الرجل من أهل الجنة سبعون مٌبل، وطول المرأة ثبلثون مٌبل،  لال سعٌد بن جبٌر:"

ممعدتها جرٌب أرض، وإن شهوته لتجري فً جسدها ممدار سبعٌن عاما، ٌجد اللذة ولو انملب 
 .(1)الرجل من أهل النار كسلسلة لزالت الجبال "

َرةٌ{ ]النساء : لوله تعالى: لهم فً الجنة زوجات مطهرات  أي: [، "2٘}لَُهْم فٌَِها أَْزَواٌج ُمَطهَّ
 .(5)من األلدار واألذى"
أي : من الحٌض والنفاس واألذى. واألخبلق الرذٌلة ، والصفات  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)النالصة"
 .(ٔٔ)ٌمول: مطهرة من المذر واألذى" لال ابن عباس:"

 ، وفً رواٌة اخرى:" ال حٌض وال(ٕٔ)ولال لتادة:" لٌل: مطهرة من األذى والمآثم"
 .(ٖٔ)كلؾ"

عن مجاهد، فً لوله عز وجل " }ولهم فٌها أزواج مطهرة{ ، من الحٌض، والؽابط، 

 .(ٗٔ)والبول، والمخاط، والنخام، والبزاق، والمنً، والولد "
ٌعنً: النساء، }مطهرة{، ٌعنً: المطهرات من الحٌض والؽابط والبول والمذر  لال مماتل:"

 .(٘ٔ)كله"
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أي ظبلً دابماً ال تنسخه الشمس وال حر [، "2٘بلًّ َظِلٌبًل{ ]النساء : }َونُْدِخلُُهْم ظِ لوله تعالى:
 .(ٔ)فٌه وال برد"

 .(ٕ)أي : ظبل عمٌما كثٌرا ؼزٌرا طٌبا أنٌما" لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)ٌعنً أكنان المصور، }ظلٌبل{، ٌعنً: ال خلل فٌها" لال مماتل:"
 .(ٗ)وهو ظل العر  الذي ال ٌزول" لال الربٌع:"

عز  -ٌظل من الرٌح والحر، ولٌس كل ظل كذلن، أعلم هللا «: ظلٌل»معنى  الزجاج:"لال 
أن ظل أهل الجنة ظلٌل ال حر معه وال برد، وكذلن لوله: }َوِظّلٍ َمْمُدوٍد{ ]الوالعة :  -وجل 
 .(٘)[، ألن لٌس كل ظل ممدودا"ٖٓ

 الفوائد:

الجنة، وإن عذبهم فبذنوبهم وال هم سٌدخل هعما ٌإول إلٌه أمر الموحدٌن بؤنهللا تعالى خبر أ-ٔ
ٌخلدون فً النار كما لالت الخوارج والمعتزلة والمدرٌة. ولد أخبر هللا سبحانه فً المرآن أنه إنما 

 .ٌدخل العباد الجنة باإلٌمان والعمل فً آٌات كثٌرة
ابه اإلسبلم، إن هللا لم ٌعلك وعد الجنة إال باسم اإلٌمان، لم ٌعلمه باسم اإلسبلم مع إٌج -ٕ

وإخباره أنه دٌنه الذي ارتضاه، وأنه ال ٌمبل دٌناً ؼٌره، ومع هذا فما لال: إن الجنة أعدت 
}َوالَِّذٌَن  ، فمال:للمسلمٌن، وال لال: وعد هللا المسلمٌن بالجنة، بل إنما ذكر ذلن باسم اإلٌمان

اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَجْ   .(ٙ)..{ِري ِمن تَْحتَِهاآَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
 .اإلٌمان بؤن الجنة والنار ال ٌفنٌان -ٖ

 المرآن
َ يَؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن الن اِس أَْن تَْحكُُموا بِ  َ }إِن  ّللا  اْلعَْدِل إِن  ّللا 

ا يَِعظُكُْم بِِه إِن   َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا )نِِعم   [3٘({ ]النساء : 3ّ٘للا 

 التفسٌر:
إن هللا تعالى ٌؤمركم بؤداء مختلؾ األمانات، التً اإتمنتم علٌها إلى أصحابها، فبل تفرطوا فٌها، 
وٌؤمركم بالمضاء بٌن الناس بالعدل والمسط، إذا لضٌتم بٌنهم، ونِْعَم ما ٌعظكم هللا به وٌهدٌكم 

 هللا تعالى كان سمٌعًا أللوالكم، ُمطَّلعًا على سابر أعمالكم، بصًٌرا بها.إلٌه. إن 
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:  

نزلت فً عُثمان بن طلحة بن أبً  ، عن ابن جرٌج:"(2)أحدهما: اخرج الطبري وابن المنذر
لفتح ،  فخرج وهو ٌتلو هذه طلحة ، لَبض منه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مفاتٌح الكعبة ، ودخل به البٌت ٌوم ا

اآلٌة ، فدعا عثمان فدفع إلٌه المفتاح. لال : ولال عمر بن الخطاب لما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
 .(1)ٌتلو هذه اآلٌة : فداهُ أبً وأمً! ما سمعته ٌَتلوها لبل ذلن!"

ً من بنً عبد الدار نزلت فً عثمان بن طلحة الحجب وفً هذا السٌاق لال الثعلبً:أنها " 
وكان سادن الكعبة، فلما دخل النبً ملسو هيلع هللا ىلص مكة ٌوم الفتح، أؼلك عثمان باب البٌت وصعد السطح 

فؤجاب: لو  -رضً هللا عنه-فطلب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المفتاح، فمٌل: إنه مع عثمان، فطلب منه علً 
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ٌده، فؤخذ منه  -رضً هللا عنه-فلوى علً بن أبً طالب علمت إنه رسول هللا لم أمنعه المفتاح، 
المفتاح وفتح الباب، ودخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصلى فٌه ركعتٌن، فلما خرج سؤله العباس أن ٌعطٌه 

ٌرد  المفتاح وجمع له بٌن السماٌة والسدانة فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌا أن
. فمال له عثمان: ٌا علً كرهت، -رضً هللا عنه-المفتاح إلى عثمان، فؤوعز إلٌه ففعل ذلن علً 

فمال عثمان:  وآذٌت ثم جبت ترفك، فمال له: بما أنزل هللا تعالى فً شؤنن؟ ولرأ علٌه هذه اآلٌة.
هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنه مادام  أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما رسول هللا، وأسلم، فجاء جبرابٌل رسول

هذا البٌت أول لبنة من لبناته لابمة فإن المفتاح والسدانة فً أوالد عثمان وهو الٌوم فً 
 .(ٔ)أٌدٌهم"

، عن زٌد بن أسلم ، لال:" نزلت هذه (ٖ)، وابن ابً حاتم(ٕ)والثانً: أخرج الطبري، وابن المنذر
َ ٌَؤُْمُركُْم أَ هذه اآلٌة :  وروي عن دمحم بن  .(ٗ)، فً والة األمر"ْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها{}إِنَّ َّللاَّ
 نحو ذلن. ،(ٙ)وشهر بن حوشب، (٘)بن كعب
 .(2)أجمعوا على أنها نازلة فً شؤن مفتاح الكعبة" لال الواحدي:"  
َ ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَى لوله تعالى:   [، أي:" ٌؤمركم هللا 1٘أَْهِلَها{ ]النساء : }إِنَّ َّللاَّ

 .(1)أٌها المإمنون بؤداء األمانات إِلى أربابها"
 .(5)لال الزمخشري:" الخطاب عام لكل أحد فً كل أمانة" 
هذه اآلٌة من أمهات اآلٌات المشتملة على كثٌر من أحكام الشرع، ألن  لال الشوكانً:" 

 .(ٓٔ)ً جمٌع األمانات"الظاهر أن الخطاب ٌشمل جمٌع الناس ف
وجمٌع أمته، وٌروى فً التفسٌر أن العباس عم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا أمر عام للنبً  لال الزجاج:" 
أن ٌجعل له السماٌة والسدانة وهً الحجبة، وهو أن ٌجعل له مع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سؤل النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

وإؼبلله، فنازعه شٌبة بن عثمان فمال ٌا رسول هللا اردد علً ما أخذت منً السماٌة فتح البٌت 

 .(ٔٔ)على شٌبة" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌعنً مفتاح الكعبة، فرده 
فً تصدٌر الكبلم بكلمة التحمٌك وإظهار االسم الجلٌل وإٌراد األمر  لال أبو السعود:" 

ثال به والداللة على االعتناء بشؤنه ما ال على صورة اإلخبار من الفخامة وتؤكٌد وجوب االمت
مزٌد علٌه وهو خطاب ٌعم حكمه المكلفٌن لاطبة كما أن األمانات تعم جمٌع الحموق المتعلمة 
بذمهم من حموق هللا تعالى وحموق العباد سواء كانت فعلٌة أو لولٌة إو اعتمادٌة وإن ورد فً 

 .(ٕٔ)لمعظمة"شؤن عثمان بن طلحة ابن عبد الدار سادن الكعبة ا
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ٌخبر تعالى أنه ٌؤمر بؤداء األمانات إلى أهلها ، وفً حدٌث الحسن ، عن  لال ابن كثٌر:" 
سمرة ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أد األمانة إلى من ابتمنن ، وال تخن من خانن". رواه اإلمام 

وهذا ٌعم جمٌع األمانات الواجبة على اإلنسان ، من حموق هللا ، عز وجل  (ٔ)أحمد وأهل السنن 
، على عباده ، من الصلوات والزكوات ، والكفارات والنذور والصٌام ، وؼٌر ذلن ، مما هو 
مإتمن علٌه ال ٌطلع علٌه العباد ، ومن حموق العباد بعضهم على بعض كالودابع وؼٌر ذلن مما 

بعض من ؼٌر اطبلع بٌنة  على ذلن. فؤمر هللا ، عز وجل ، بؤدابها ،  ٌؤتمنون به  بعضهم على
فمن لم ٌفعل ذلن فً الدنٌا أخذ منه ذلن ٌوم المٌامة ، كما ثبت فً الحدٌث الصحٌح أن رسول 

 .(ٖ)"(ٕ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لتإدن الحموق إلى أهلها ، حتى ٌمتص للشاة الجماء من المرناء"
األمانات كل ما ابتمن علٌه اإلنسان وأمر بالمٌام به. فؤمر هللا عباده بؤدابها  دي:"لال السع 

أي: كاملة موفرة، ال منموصة وال مبخوسة، وال ممطوال بها، وٌدخل فً ذلن أمانات الوالٌات 
واألموال واألسرار؛ والمؤمورات التً ال ٌطلع علٌها إال هللا. ولد ذكر الفمهاء على أن من اإتمن 

مانة وجب علٌه حفظها فً حرز مثلها. لالوا: ألنه ال ٌمكن أداإها إال بحفظها؛ فوجب ذلن. أ
وفً لوله: }إلى أهلها{ داللة على أنها ال تدفع وتإدى لؽٌر المإتمن، ووكٌله بمنزلته؛ فلو دفعها 

 .(ٗ)لؽٌر ربها لم ٌكن مإدٌا لها"
َ واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:  ٌَؤُْمُركُْم أَْن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها{ }إِنَّ َّللاَّ
 [، على اربعة ألاوٌل:1٘]النساء : 

، وزٌد بن (ٙ)، ومكحول(٘)أحدها : أنه َعنَى ُوالَةَ أمور المسلمٌن ، وهذا لول شهر بن َحْوَشٍب 
 .(2)أسلم

 .(1)والثانً : أنه أمر السلطان أن ٌعظ النساء ، وهذا لول ابن عباس
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فً عثمان بن أبً طلحة ، أن ٌرد علٌه مفاتٌح الكعبة ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث : أنه ُخْوِطَب بذلن النبً 
 .(ٔ)وهذا لول ابن جرٌج 

ًّ بن كعب والرابع : أنه فً كل َمْإتَمٍن على شًء ، وهذا لول أَُب
(ٕ). 

ن بؤداء األمانة إلى من َولُوا أنه " خطاب من هللا والةَ أمور المسلمٌ -وهللا أعلم-والراجح 
أمره فً فٌبهم وحمولهم ، وما ابتمنوا علٌه من أمورهم ، بالعدل بٌنهم فً المضٌة ، والمَْسم بٌنهم 
ُسوَل َوأُوِلً األْمِر  َ َوأَِطٌعُوا الرَّ بالسوٌة. ٌدل على ذلن ما َوعظ به الرعٌة  فً : }أَِطٌعُوا َّللاَّ

 .(ٖ)أوصى الّراعً بالرعٌة ، وأوصى الرعٌة بالطاعة"ِمْنكُْم{، فؤمرهم بطاعتهم ، و
 .(ٗ)ولرئ: }األمانة{، على التوحٌد 
َن النَّاِس أَْن تَْحكُُموا ِباْلعَْدِل{ ]النساء : لوله تعالى:   ٌْ [، أي:"وٌؤمركم 1٘}َوإِذَا َحَكْمتُْم بَ

 .(٘)بالمضاء بٌن الناس بالعدل والمسط، إذا لضٌتم بٌنهم"
وهذا ٌشمل الحكم بٌنهم فً الدماء واألموال واألعراض، الملٌل من ذلن  لال السعدي:" 

والكثٌر، على المرٌب والبعٌد، والبر والفاجر، والولً والعدو، والمراد بالعدل الذي أمر هللا 
بالحكم به هو ما شرعه هللا على لسان رسوله من الحدود واألحكام، وهذا ٌستلزم معرفة العدل 

 .(ٙ)لٌحكم به"
أي: وإن هللا ٌؤمركم إذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل:  ل الشوكانً:"لا 

هو فصل الحكومة على ما فً كتاب هللا سبحانه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ال الحكم بالرأي المجرد، فإن 
سنة  ذلن لٌس من الحك فً شًء، إال إذا لم ٌوجد دلٌل تلن الحكومة فً كتاب هللا وال فً

رسوله، فبل بؤس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي ٌعلم بحكم هللا سبحانه، وبما هو ألرب إلى الحك 
عند عدم وجود النص، وأما الحاكم الذي ال ٌدري بحكم هللا ورسوله، وال بما هو ألرب إلٌهما، 

ٌن عباد هللا. فهو ال ٌدري ما هو العدل، ألنه ال ٌعمل الحجة إذا جاءته، فضبل عن أن ٌحكم بها ب

 .(2)لوله: نعما ما موصوفة أو موصولة، ولد لدمنا البحث فً مثل ذلن"
ا ٌَِعظُكُْم بِِه{ ]النساء : لوله تعالى:   َ نِِعمَّ [، أي:" ونِْعَم ما ٌعظكم هللا به وٌهدٌكم 1٘}إِنَّ َّللاَّ
 .(1)إلٌه"
عدل بٌن الناس ، وؼٌر ذلن أي : ٌؤمركم به من أداء األمانات ، والحكم بال لال ابن كثٌر:"  

 .(5)من أوامره وشرابعه الكاملة العظٌمة الشاملة"
وهذا مدح من هللا ألوامره ونواهٌه، الشتمالها على مصالح الدارٌن ودفع  لال السعدي:" 

مضارهما، ألن شارعها السمٌع البصٌر الذي ال تخفى علٌه خافٌة، وٌعلم بمصالح العباد ما ال 
 .(ٓٔ)ٌعلمون"
 .(ٔ):}نعما{، بفتح النون ولرئ  
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َ َكاَن َسِمٌعًا َبِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:   [، أي: إن هللا "سمٌع أللوالكم بصٌر 1٘}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)بؤفعالكم"
 .(ٖ)أي : سمٌعا أللوالكم ، بصٌرا بؤفعالكم " لال ابن كثٌر:"  
 .(ٗ)دمحم بن إسحاق:"}سمٌعا{، أي: سمٌع ما ٌمولون"لال   

عمبة بن عامر: "رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمرئ هذه اآلٌة: }سمٌعا بصٌرا{، ٌمول: ل لا 
 .(٘)بكل شًء بصٌر"

فبل أحد أبصر منه، فكان من العدل أن دفع « بصٌرا»فبل أحد أسمع منه،  لال مماتل:"  
كانا أهلها فى السماٌة إلى العباس بن عبد المطلب والحجابة إلى عثمان بن طلحة ألنهما 

 .(ٙ)الجاهلٌة"
 الفوائد:

أمر هللا جل شؤنه جمٌع الناس أن ٌرد كل منهم ما لدٌه من أمانة إلى أهلها أٌا كانت تلن  -ٔ
األمانة، فعم سبحانه بؤمره كل مكلؾ وكل أمانة، سواء كان ما ورد فً نزول اآلٌة صحٌحا أم 

 ؼٌر صحٌح؛ فإن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
أوصى سبحانه من وكل إلٌه الحكم فً خصومة أو الفصل بٌن الناس فً أمر ما أن ٌحكم  -ٕ

بٌنهم بالعدل سواء كان: محكما، أو ولً أمر عام، أو خاص، وال عدل إال ما جاء فً كتاب هللا 
 .أو سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فذلن الهدى، والنور، والصراط المستمٌم

 سداه إلى عباده من الموعظة؛ إؼراء لهم بالمٌام بحمها، والولوؾ عند حدودها.أثنى على ما أ -ٖ
مدح من هللا ألوامره ونواهٌه، الشتمالها على مصالح الدارٌن ودفع مضارهما، ألن إن اآلٌة -ٗ

 شارعها السمٌع البصٌر الذي ال تخفى علٌه خافٌة، وٌعلم بمصالح العباد ما ال ٌعلمون.
العمل والحٌاة وشرفهما، وأمانة اإلنسان إنما صار صالحا للتكلٌؾ الداللة على فضل -٘

 .(2)بسببهما
ختم اآلٌة بالثناء على نفسه بما هو أهله؛ من كمال السمع والبصر، ترؼٌبا فً امتثال أمره  -ٙ

 .رجاء ثوابه، وتحذٌرا من مخالفة شرعه خوؾ عمابه
إثبات البصر هلل تعالى المحٌط بجمٌع المبصرات، وإثبات السمع له المحٌط بجمٌع  -2

 .«السمٌع البصٌر»المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسمٌه 
 المرآن

سُوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنْ  َ َوأَِطيعُوا الر  كُْم فَِإْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء }يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا ّللا 
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ذَِلَن َخْيٌر َوأَْحَسُن تَؤْوِ  ُسوِل إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّلل  ِ َوالر  ({ 3٘ياًل )فَُردُّوهُ إِلَى ّللا 

 [3٘]النساء : 
 التفسٌر:

وامر هللا تعالى وال تعصوه، ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، استجٌبوا أل
واستجٌبوا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فٌما جاء به من الحك، وأطٌعوا والة أمركم فً ؼٌر معصٌة هللا، فإن 
اختلفتم فً شًء بٌنكم، فؤرجعوا الحكم فٌه إلى كتاب هللا تعالى وسنة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إن كنتم 
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عالى وبٌوم الحساب. ذلن الردُّ إلى الكتاب والسنة خٌر لكم من التنازع تإمنون حك اإلٌمان باهلل ت
 والمول بالرأي، وأحسن عالبة ومآال.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
، (ٙ)، وابن أبً حاتم(٘)، والطبري(ٗ)، والثبلثة(ٖ)، ومسلم(ٕ)، والبخاري(ٔ)أحدها: أخرج أحمد

ٌَا ، من طرٌك ٌعلى بن مسلم عن سعٌد (2)والواحدي بن جبٌر عن ابن عباس فً لوله تعالى: }
سُوَل{، لال: "نزلت فى عبد هللا بن حذافة بن لٌس بن  َ َوأَِطٌعُوا الرَّ أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا َّللاَّ

 .، بعثه رسول هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص ، فى سرٌة"(1)عدى
، (ٕٔ)، وأبو داود(ٔٔ)م، ومسل(ٓٔ)، والبخاري(5)وفً السٌاق نفسه أخرج أحمد 
لال: " بعث رسول  -رضً هللا عنه-، من طرٌك أبً عبد الرحمن السلمً عن علً(ٖٔ)والنسابً

: وجد علٌهم فً -لال  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌة، واستعمل علٌهم رجبل من األنصار، لال: فلما خرجوا 
 أن تطٌعونً؟ لال: لالوا: بلى، لال: فمال: شًء، لال: فمال لهم: ألٌس لد أمركم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اجمعوا حطبا، ثم دعا بنار فؤضرمها فٌه، ثم لال: عزمت علٌكم لتدخلنها، لال: فهم الموم أن 
ٌدخلوها، لال: فمال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من النار، فبل تعجلوا حتى تلموا 

، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا، لال: فرجعوا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤخبروه بذلن، فمال لهم: النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 ".(ٗٔ)«لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة فً المعروؾ»
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لال : بعث رسول  ، عن السدي، لال:"(ٕ)، وؼٌرهما(ٔ)والثانً: أخرج الطبري، وابن ابً حاتم
هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌَّة علٌها خالد بن الولٌد ، وفٌها عمار بن ٌاسر ، فساروا لِبَل الموم الذٌن ٌرٌدون ، 
ٌْنَتٌن فؤخبرهم ، فؤصبحوا لد هربوا، ؼٌر رجل  سوا ،  وأتاهم ذو العٌَُ فلما بلؽوا لرًٌبا منهم عرَّ

فً ظلمة اللٌل حتى أتى عسكر خالد ، فسؤل عن عمار أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم ألبل ٌمشً 
بن ٌاسر ، فؤتاه فمال : ٌا أبا الٌمظان ، إنً لد أسلمت وشهدت أن ال إله إال هللا ، وأن محمًدا عبده 
ورسوله ، وإّن لومً لما سمعوا بكم هربوا ، وإنً بمٌت ، فهل إسبلمً نافعً ؼًدا ، وإال هربت 

فؤلم. فؤلام ، فلما أصبحوا أؼار خالد فلم ٌجد أحًدا ؼٌر الرجل ،  ؟ لال عمار : بل هو ٌنفعن ،
فؤخذه وأخذ ماله. فبلػ عماًرا الخبر ، فؤتى خالًدا ، فمال : خّلِ عن الرجل ، فإنه لد أسلم ، وهو 

ان عمار ، فاستبَّا وارتفعا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص : فؤجاز أم (ٖ)فً أمان منً. فمال خالد : وفٌم أنت تجٌر ؟
، ونهاه أن ٌجٌر الثانٌة على أمٌر. فاستبَّا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال خالد : ٌا رسول هللا ، أتترن 
هذا العبد األجدع ٌسبنً ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا خالد ، ال تسبَّ عماًرا ، فإنه من سب عماًرا 

ضه هللا ، ومن لعن عماًرا لعنه هللا. فؽضب عمار فمام ، فتبعه سبه هللا ، ومن أبؽض عماًرا أبؽ
َ َوأَِطٌعُوا  خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إلٌه ، فرضً عنه ، فؤنزل هللا تعالى لوله :} أَِطٌعُوا َّللاَّ

سُوَل َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنكُْم   .(ٗ){"الرَّ
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساءلوله تعالى:  [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله 5٘:  }

 .(٘)وعملوا بشرعه"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  

 .(ٙ)على شرٌفها وأمٌرها"
أٌها وعن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا  
 .(2)المساكٌن"

وٌجدر المول بؤن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  
المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن 

 .(ٔ)فواته نمص فً اإلٌمان"
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ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها إذا سمعت "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

ُسوَل{]النساء : لوله تعالى:  َ َوأَِطٌعُوا الرَّ [، أي:" استجٌبوا ألوامر هللا 5٘} أَِطٌعُوا َّللاَّ
 .(ٕ) فٌما جاء به من الحك"تعالى وال تعصوه، واستجٌبوا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص

أطٌعوا هللا ربكم فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه ، وأطٌعوا رسوله  لال الطبري:أي:" 
 .(ٖ)محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، فإن فً طاعتكم إٌاه لربكم طاعة ، وذلن أنكم تطٌعونه ألمر هللا إٌاكم بطاعته"

 :" من أطاعنً فمد أطاع هللا ، ومن أطاع عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٗ)أمٌري فمد أطاعنً ، ومن عصانً فمد عصى هللا ، ومن عصى أمٌري فمد عصانً"

سُوَل{]النساء :  وفً تفسٌر لوله تعالى:}   [، وجهان:5َ٘وأَِطٌعُوا الرَّ
 .(٘): ذلن أمٌر من هللا باتباع سنته. وهذا لول عطاءأحدهما: أن 
 .(ٙ)ذلن أمٌر من هللا بطاعة الّرسول فً حٌاته. وهذا لول ابن زٌدوالثانً: أن 
أمٌر من هللا بطاعة رسوله فً حٌاته فٌما أمَر ونهى ، وبعد أنه " -وهللا أعلم-والراجح 

وفاته باتباع سنته. وذلن أن هللا عّم باألمر بطاعته ، ولم ٌخصص بذلن فً حال دون حال ، فهو 
 .(2)ى ٌخّص ذلن ما ٌجُب التسلٌم له"على العموم حت

[، أي:" وأطٌعوا والة أمركم فً ؼٌر 5٘لوله تعاىى:}َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنكُْم{ ]النساء : 
 .(1)معصٌة هللا"

ٌرٌد بهم أمراء المسلمٌن فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعده، وٌندرج فٌهم  لال البٌضاوي:"
ٌة. أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبٌها على أن وجوب الخلفاء والمضاة وأمراء السر
 .(5)طاعتهم ما داموا على الحك"
 خمسة ألاوٌل : [، 5٘:}َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنكُْم{ ]النساء : وفً تفسٌر لوله تعالى

، (ٔٔ)، وابن عباس(ٓٔ)أحدها : أنهم األمراء ، وهو لول ابن عباس ، وأبً هرٌرة 
 .(ٗٔ)، ومٌمون بن مهران(ٖٔ)وابن زٌد، (ٕٔ)والسدي

 واختلؾ لابلو هذا المول فً سبب نزولها فً األمراء على لولٌن:
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األول: لال ابن عباس : نزلت فً عبد هللا بن حذافة بن لٌس السهمً إذ بعثه رسول هللا 
 .  (ٔ)فً سرٌة -ملسو هيلع هللا ىلص  -

والثانً: ولال السدي : نزلت فً عمار بن ٌاسر ، وخالد بن الولٌد حٌن بعثهما رسول 
 .(ٕ)فً سرٌة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

لال الماوردي:" وطاعة َوالَةِ األمر تلزم فً طاعة هللا دون معصٌته ، وهً طاعة 
، المتناع  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌجوز أن تزول ، لجواز معصٌتهم ، وال ٌجوز أن تزول طاعة رسول هللا 

 .(ٖ)معصٌته"
، (ٙ)، وعطاء(٘)، والحسن(ٗ)والمول الثانً : أنهم أهل العلم والفمه، وهو لول جابر بن عبد هللا 

، وابن عباس فً إحدى (5)، و ابن أبً نجٌح(1)، ومجاهد فً إحدى الرواٌت(2)وأبً العالٌة
 .(ٓٔ)الرواٌات

 .(ٔٔ)، وهو لول مجاهد -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا والثالث : أنهم أصحاب رسول 
 .(ٕٔ)، وهو لول عكرمة-رضً هللا تعالى عنهما–والرابع : أنهم أبو بكر وعمر 

المهاجرون واألنصار والتابعون لهم بإحسان ، بدلٌل لوله تعالى: }َوالسَّابِمُوَن  والخامس:أنهم 
لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصا ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ اأْلَوَّ ًَ َّللاَّ ِر َوالَِّذٌَن اتَّبَعُوهُْم بِإِْحَساٍن َرِض

[. وهذا لول ٓٓٔلَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا ذَِلَن اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة : 
 .(ٖٔ)عطاء

ٌن هم " األمراء والوالة، ]وذلن[ لصحة األخبار عن ان المعنٌ -وهللا أعلم-والصواب
 .(ٗٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باألمر بطاعة األبمة والوالة فٌما كان ]هلل[ طاعةً ، وللمسلمٌن مصلحة"

روي عن عبد هللا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "على المرء المسلم ، الطاعةُ فٌما أحب وكره ، 
 .(٘ٔ)بمعصٌة ؛ فمن أمر بمعصٌة فبل طاعة" إال أن ٌإمر

ه ، وروي  ، عن أبً هرٌرة : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "سٌلٌكم بعدي والة ، فٌلٌكم الَبرُّ ببِّرِ
والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطٌعوا فً كل ما وافك الحك ، وصلُّوا وراءهم. فإن أحسنوا 

 .(ٔ)ٌهم"فلكم ولهم ، وإن أساإوا فلكم وعل
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سُوِل{ ]النساء : لوله تعالى:  ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ ِإلَى َّللاَّ ًْ [، "أي: فإِن 5٘}فَإِْن تََناَزْعتُْم فًِ َش
ِه َوَسلَّم َ" ٌْ ُ َعلَ اختلفتم فً أمٍر من األمور فاحتكموا فٌه إِلى كتاب هللا وسنة رسوله َصلَّى َّللاَّ
(ٕ). 

 .(ٖ)هللا وسنة رسوله " ٌمول : ردوه إلى كتاب لال لتادة:" 
سُوِل{وعن السدي : "   ِ َوالرَّ وهُ إِلَى َّللاَّ ٍء فَُردُّ ًْ ، إن كان الرسول حًٌا، }فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش

 .(ٗ)و }إلى هللا {،لال : إلى كتابه"
فإن اختلفتم أنتم وأولو األمر منكم فً شًء من أمور الدٌن،  لال الزمخشري:أي:" 

فارجعوا فٌه إلى الكتاب والسنة. وكٌؾ تلزم طاعة أمراء الجور ولد جنح هللا األمر بطاعة أولى 
األمر بما ال ٌبمى معه شن، وهو أن أمرهم أوال بؤداء األمانات وبالعدل فً الحكم وأمرهم آخرا 

نة فٌما أشكل، وأمراء الجور ال ٌإدون أمانة وال ٌحكمون بعدل، وال بالرجوع إلى الكتاب والس
ٌردون شٌبا إلى كتاب وال إلى سنة، إنما ٌتبعون شهواتهم حٌث ذهبت بهم، فهم منسلخون عن 

 صفات الذٌن هم أولو األمر عند هللا ورسوله، وأحك أسمابهم:
 .(٘)اللصوص المتؽلبة"

لماء رّدوه إلى هللا والرسول. لال ٌمول : فرّدوه إلى فإن تنازع الع عن لٌث :لال مجاهد:" 
 .(2)كتاب ، هللا وسنة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص" .  وفً رواٌة أخرى:"(ٙ)كتاب هللا وسنة رسوله"

ًٌا ، فإن لبضه   لال مهران:" الرد إلى هللا ، الرّد إلى كتابه والرد إلى رسوله إن كان ح
 .(1)هللا إلٌه فالرّد إلى السنة"

التنازع: "هو التشاجر، سمى تنازعا؛ ألن كل واحد من الخصمٌن ٌنزع بحجة و 
  .(5)وآٌة"

والرد إلى الكتاب والسنة واجب، ما دام فً الحادثة شا من الكتاب  لال السمعانً:" 
والسنة، فإن لم ٌكن فالسبٌل فٌه االجتهاد، وروى أن مسلمة بن عبد الملن لال لرجل: إنكم أمرتم 

أن تطٌعونا، فمال الرجل: لد نزعها هللا منكم؛ حٌث لال: }فإن تنازعتم فً شا فردوه إلى هللا 
تم، فمال مسلمة: أٌن هللا؟ فمال: الكتاب، ولال: أٌن الرسول؟ فمال: السنة، والرسول{ ولد تنازع

ولٌل: الرد إلى هللا والرسول: أن ٌمول الرجل فٌما ال ٌدرى: هللا ورسوله أعلم، وهذا لول 
  .(ٓٔ)حسن"
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ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]النساء : لوله تعالى: ن كنتم تإمنون [، أي:" إ5٘}إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
 .(ٔ)حك اإلٌمان باهلل تعالى وبٌوم الحساب"

 .(ٕ)فإن اإلٌمان ٌوجب ذلن" لال البٌضاوي:أي:"
ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:  [، أي:" ذلن الرجوع إلى الكتاب 5٘}ذَِلَن َخ

 .(ٖ)والسنة خٌر لكم وأصلح، وأحسن عالبة ومآال "
ذلن الرد، }خٌر لكم{، وأحسن عالبة، أو أحسن تؤوٌبل من تؤوٌلكم  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٗ)ببل رد"
} خٌر{ لكم عند هللا فً معادكم ، وأصلح لكم فً دنٌاكم ، ألن ذلن  لال الطبري: أي:" 

ٌدعوكم إلى األلفة ، وترن التنازع والفرلة، }وأحسن تؤوٌبل {، ٌعنً : وأحمد َمْوببل ومؽبّة ، 
 .(٘)وأجمل عالبة"

أي : التحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسوله. والرجوع فً فصل النزاع  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)إلٌهما خٌر } َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبل { أي : وأحسن عالبة ومآال"

 .(2)التؤوٌل " ، التصدٌك" لال ابن زٌد:" 
ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:وفً    وجوه:[، 5٘}ذَِلَن َخ

أحدها : أحسن َعالِبَةً ، وهذا لول لتادة
 ..(ٔٔ). واختاره الزجاج(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، والسدي(1)

. لال ابن كثٌر:"وهو لرٌب من المول (ٕٔ)والثانً : أحسن جزاءا ، وهو معنى لول مجاهد
 .(ٖٔ)األول

 .(ٗٔ)الزجاج. أجازه أحسن من تاوٌلكم انتم. دون ردكم إٌاه إلى الكتاب والسثةوالثالث : 
 .(٘ٔ)} تَؤِْوٌبًل{، معناه: مآال على لول جماعة" لال ابن عطٌة:" 
 الفوائد:

ٍء{.-ٔ ًْ  وجوب رد األمور المتنازع فٌها إلى هللا ورسوله؛ لموله: }فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش
تحرٌم رد المسابل المتنازع فٌها إلى الموانٌن الوضعٌة، أو تحكٌم أهل الكفر واإللحاد، لموله:  -ٕ

سُوِل{ {. ِ َوالرَّ  } }إَِلى َّللاَّ

                                                             



11 
 

ُسوِل{ ، وإنما للنا: مع وضوح  ٖ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى َّللاَّ ـ تحرٌم التملٌد مع وضوح الدلٌل، لموله: }فَُردُّ
ْكِر إِْن كُْنتُْم الدلٌل؛ ألن التملٌد ٌجوز للضر ورة إذا لم ٌعلم اإلنسان، لموله تعالى:}فَاْسؤَلُوا أَْهَل الذِّ

[ ، ولم ٌؤمر سبحانه بسإال أهل الذكر إال للرجوع إلى ما ٌمولون، وإال ٖٗالَ تَْعلَُموَن{ ]النحل: 
 لم ٌكن هنان فابدة من سإال أهل الذكر.

ِ َواْلٌَوِم اآلِخِر{.أن الرد إلى هللا والرسول من ممتضٌات اإلٌم -ٗ  ان، لموله:}إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ
أن من ادعى اإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر ولكنه ال ٌرد مسابل النزاع إلى هللا ورسوله فإنه -٘

ً فٌما ٌدعً، ولد لال هللا تبارن  كاذب؛ ألن لوله:}إِْن كُْنتُْم{ بمنزلة التحدي، فٌكون كاذبا
ا  وتعالى:}فَبلَ  ٌْنَُهْم ثُمَّ الَ ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ َوَربَِّن الَ ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{]النساء:   [٘ٙلََض
 

 المرآن
ْيَن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن يَْزعُُموَن أَن ُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَ 

({ ]النساء ٓٙإِلَى الط اغُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الش ْيَطاُن أَْن يُِضل ُهْم َضاَلاًل بَِعيًدا )
 :ٙٓ] 

 التفسٌر:
 -وهو المرآن-ٌدَّعون اإلٌمان بما أُنزل إلٌن أمر أولبن المنافمٌن الذٌن  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

وبما أُنزل إلى الرسل من لبلن، وهم ٌرٌدون أن ٌتحاكموا فً فَْصل الخصومات بٌنهم إلى ؼٌر 
ما شرع هللا من الباطل، ولد أُمروا أن ٌكفروا بالباطل؟ وٌرٌد الشٌطان أن ٌبعدهم عن طرٌك 

 الحك، بعًدا شدًٌدا. 
 ال:فً سبب نزول اآلٌة ألو

لال : "كان بٌن رجل من الٌهود ، عن عامر، (ٕ)، والواحدي(ٔ)أحدها:أخرج الطبري، وابن المنذر
الٌهود ورجل من المنافمٌن خصومة ، فكان المنافك ٌدعو إلى الٌهود ، ألنه ٌعلم أنهم ٌمبلون 
الرشوة ، وكان الٌهودي ٌدعو إلى المسلمٌن ، ألنه ٌعلم أنهم ال ٌمبلون الرشوة. فاصطلحا أن 
ٌْنة ، فؤنزل هللا فٌه هذه اآلٌة : }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا  ٌتحاكما إلى كاهن من ُجَه

ٌَْن{، حتى بلػ } َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{ بَِما أُْنِزَل ِإلَ
(ٖ)"(ٗ). 

لال:" كان ، (ٙ)، عن اسباط عن السدي(٘)وفً السٌاق نفسه أخرج الطبري وابن ابً حاتم 
كان ناس من الٌهود لد أسلموا ونافك بعضهم. وكانت لَُرٌظة والنَّضٌر فً الجاهلٌة ، إذا لُتِل 
الرجل من بنً النضٌر لتلته بنو لرٌظة ، لتلوا به منهم. فإذا لُتِل الرجل من بنً لرٌظة لتلته 

لنضٌر ، لتل رجٌل النضٌر ، أعطْوا دٌتَه ستٌن َوْسمًا من تمر. فلما أسلم ناس من بنً لرٌظة وا
من بنً النضٌر رجبل من بنً لرٌظة ، فتحاكموا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال النضٌري : ٌا رسول هللا ، 
إنا كنا نعطٌهم فً الجاهلٌة الدٌة ، فنحن نعطٌهم الٌوم ذلن. فمالت لرٌظة : ال ولكنا إخوانكم فً 

كنتم تؽلبوننا فً الجاهلٌة ، فمد جاء هللا باإلسبلم! النسب والدٌن ، ودماإنا مثل دمابكم ، ولكنكم 
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ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس{ ]سورة المابدة :  ٌِّرهم بما فعلوا فمال : }َوَكتَْبَنا َعلَ [ ، ٗ٘فؤنزل هللا ٌُعَ
ٌمتلونا  فعٌَّرهم ، ثم ذكر لول النضٌري : " كنا نعطٌهم فً الجاهلٌة ستٌن وسمًا ، ونمتل منهم وال

[. وأخذ النضٌري فمتله بصاحبه ، فتفاخرت ٓ٘" ، فمال}أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلٌَِّة ٌَْبؽُوَن{]سورة المابدة : 
النضٌر ولرٌظة ، فمالت النضٌر : نحن أكرم منكم! ولالت لرٌظة : نحن أكرم منكم! ودخلوا 

ة والنضٌر : انطلموا إلى أبً المدٌنة إلى أبً بُْردة ، الكاهن األسلمً ، فمال المنافك من لرٌظ
برَدة ٌنفِّر بٌننا!"
(ٔ). 

كان أبو بردة األسلمً كاهنا  وفً المعنى نفسه، أخرج ابن ابً حاتم عن ابن عباس:" 
}أَلَْم تََر إَِلى الَِّذٌَن ٌمضً بٌن الٌهود، فتنافروا إلٌه أناس من أسلم من الٌهود فؤنزل هللا تعالى: 

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن{ٌَْزعُُموَن أَنَُّهْم آمَ   .(ٕ)"نُوا بَِما أُْنِزَل إِلَ
عن ابن عباس فً لوله : }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إَِلى والثانً: أخرج الطبري عن عطٌة العوفً 

له : كعب الطَّاؼُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه {، لال:" و}الطَّاؼُوِت{: رجل من الٌهود كان ٌمال 
بن األشرؾ ، وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول لٌحكم بٌنهم لالوا ، بل نحاكمكم 

، (ٗ). وروي عن مجاهد(ٖ)إلى كعب! فذلن لوله : }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاؼُوِت{، اآلٌة"
 نحو ذلن. (ٙ)، والضحان(٘)والربٌع بن انس
الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس لال: ، عن (1)، والحافظ(2)الثعلبً والواحديوالثالث: ونمل 

، كان بٌنه وبٌن ٌهودي خصومة، فمال: انطلك (5)لال: "نزلت فً رجل من المنافمٌن ٌمال له بشر
انطلك بنا إلى دمحم ولال المنافك بل إلى كعب بن األشرؾ، وهو الذي سماه هللا الطاؼوت، فؤبى 

إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلما رأى المنافك ذلن أتى معه رسول هللا صلى هللا الٌهودي أن ٌخاصمه إال 
علٌه وسلم فاختصما إلٌه، فمضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للٌهودي فلما خرجا من عنده لزمه المنافك، 

نا وهذا فؤلببل إلى عمر، فمال الٌهودي: اختصمت أ -رضً هللا عنه-ولال: انطلك بنا إلى عمر 

إلى دمحم فمضى لً علٌه فلم ٌرض بمضابه وزعم أنه ٌخاصم إلٌكم وأنه تعلك بً فجبت معه فمال 
عمر للمنافك: أكذلن؟ لال: نعم. فمال لهما: روٌد كما حتى أخرج إلٌكما، فدخل عمر البٌت وأخذ 

ضاء السٌؾ ثم خرج إلٌهما فضرب به المنافك حتى برد ولال. هكذا ألضً بٌن من لم ٌرض بم
 .(ٓٔ)هللا ولضاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهرب الٌهودي، ونزلت هذه اآلٌة"

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن{  لوله تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَْزعُُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إَِل
أمر أولبن المنافمٌن الذٌن ٌدَّعون اإلٌمان بما أُنزل إلٌن  -أٌها الرسول-ألم تعلم  [، "ٓٙ]النساء : 

 .(ٔٔ)وبما أُنزل إلى الرسل من لبلن" -وهو المرآن-
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لال مماتل:" ٌعنً: صدلوا بما أنزل إلٌن من المرآن وصدلوا بما أنزل من لبلن من  
 .(ٔ)الكتاب على األنبٌاء"

المنافمون، ولوله: }ٌرٌدون أن ٌتحاكموا إلى الطاؼوت{إلى لال الزجاج:" ٌعنى به  
 .(ٕ)الكاهن والشٌطان"

هذا إنكار من هللا ، عز وجل ، على من ٌدعً اإلٌمان بما أنزل هللا على  لال ابن كثٌر:" 
رسوله وعلى األنبٌاء األلدمٌن ، وهو مع ذلن ٌرٌد التحاكم فً فصل الخصومات إلى ؼٌر كتاب 

 .(ٖ)ه"هللا وسنة رسول
 .(ٗ) ولرئ:}بما أنزل....بما أنزل{، على البناء للفاعل

وهم ٌرٌدون أن [، أي:"ٓٙلوله تعالى:}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاؼُوِت{ ]النساء : 
 .(٘)ٌتحاكموا فً فَْصل الخصومات بٌنهم إلى ؼٌر ما شرع هللا من الباطل"

 .(ٙ)ٌتكهن" لال مماتل:" ٌعنً كعب بن األشرؾ وكان
 .(2)ولال عطاء: "ٌعنً: حًٌ بن أخطب"

ٌعنً به: الكاهن، كان بٌن رجل ممن زعم أنه مسلم، وبٌن رجل من  لال الشعبً:"
 .(1)الٌهود خصومة، فاتفما على أن ٌتحاكما إلى كاهن فً جهٌنة"

 ولد ذكر أهل التفسٌر فً }ِالطَّاؼُوِت{، سبعة ألوال:
، (ٕٔ)، والشعبً(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)لول عمر بن الخطاب ، وهو(5)أحدها : أنه الشٌطان

وآخرون. (ٙ)الماسمً، و(٘)، واختاره ابن كثٌر(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)والضحان  
 وآخرون.
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.(5)والشعبً (1)، ودمحم ابن سٌرٌن(2)والثانً : أنه الساحر ، وهو لول أبً العالٌة  
.(ٖٔ)، وابن جرٌج(ٕٔ)والرفٌع ،(ٔٔ)جبٌر، وسعٌد بن (ٓٔ)والثالث : الكاهن ، وهو لول جابر  

والرابع : األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ 

.(٘ٔ). روي ذلن عن مالن(ٗٔ)تعالى  
.(ٙٔ)والخامس: َمَرَدة اإلنس والجن  

عبده، أو والسادس: أنه كل ذي طؽٌان طؽى على هللا ، فٌعبد من دونه ، إما بمهر منه لمن 

، وابن (2ٔ)بطاعة له ، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلن عن اإلمام مالن

.(5ٔ)، وهذا لول أبً جعفر الطبري(1ٔ)المٌم  
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اَرةٌ  والسابع : أنها النفس لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء ، كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ
.(ٔ)الماوردي[، ذكره  ٖ٘بِالسُّوِء{ ] ٌوسؾ :   

، وهو (ٕ)أن الطاؼوت عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح
وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٖ)اختٌار اإلمام الطبري وأبً حٌان  

:(ٗ)[، على وجهٌنٕٙ٘واختلفوا فً أصل كلمة }الطَّاؼُوِت{]البمرة:  
:(٘)م اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوالأحدهما : أنه اسم أعجمً معّرب، ومن ث  

. (ٙ)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إذا جاوز الحد" -أ  
مفرد، أي اسم جنس، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (2)لال سٌبوٌه: "هو اسم مذكَّر"-ب  

والجمع، ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبروت، ٌوصؾ به الواحد،  -ج
، كجبذ، وجذب، ثم تملب الواو ألًفا؛ (1)وللبت المه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"

. (5)لتحركها، وتحرن ما لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هذا المول النحاس  
ولٌل: "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخوذ من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، كما 

.(ٓٔ)اللإلإ"لٌل: آلٍل، من   
 ثم اختلؾ فً لفظ الطاؼوت أمفرد هو أم جمع على لولٌن: 

.(ٔٔ)األول: أنه جمع، لاله المبرد ورده علٌه جماعة كالفارسً وابن عطٌة وآخرون  
 الثانً: أنه مفرد، واختلفوا على لولٌن: 
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صار أنه مصدر على وزن فَعَلُوت، أي: َطَؽٌُِوت، فولع فٌه للب مكانً بٌن عٌنه والمه ف-أ
على وزن فَلَعُوت، أي: َطٌَؽُوت، ثم للبت المه )الٌاء( ألفا فصار طاؼوت. وهو مصدر ٌوصؾ 
به الواحد والجمع، نظٌر لولهم: رجل عدل ولوم عدل، إذ فً الكبلم دلٌل على الواحد أو 

الجماعة، وهو لولهم: رجل أو لوم، ولد وجد هنا ما ٌرجح كون المراد به الجماعة وهو لوله: 
شرطاً للجواز، وذلن ظاهر لول الكسابً  (ٔ)[، وذلن ما جعله الزجاج2ِٕ٘رُجونَُهْم{]البمرة:}ٌُخْ 

.(ٕ)وأبً حاتم والطبري وأبً علً الفارسً والواحدي والزبٌدي وآخرٌن  
، (ٖ)أنه اسم جنس مفرد لطابفة جاوزت الحد فً الطؽٌان، ولد اختار هذا المول أبو حٌان-ب

.(ٗ)ؤن: الطاؼوت اسم مفردوُحِمل علٌه لول سٌبوٌه ب  
.(٘)والثانً : أنه اسم عربً مشتك من الطاؼٌة، لاله ابن بحر  

ولد أُمروا أن ٌكفروا  [، أي:"ٓٙلوله تعالى:}َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{ ]النساء : 
 .(ٙ)بالباطل"

 .(2)لال مماتل:" ٌعنى أن ٌتبرأوا من الكهنة"
 .(1)وهو أبو األسلمً الكاهن" لال السدي:"

ولرأ عباس بن الفضل: }أن ٌكفروا بها{، ذهابا بالطاؼوت إلى الجمع، كموله: }أولٌاإهم 
 .(5) الطاؼوت ٌخرجونهم{

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء :  وٌرٌد  [، أي:"ٓٙلوله تعالى:}َوٌُِرٌُد الشَّ
 .(ٓٔ)لحك، بعًدا شدًٌدا"الشٌطان أن ٌبعدهم عن طرٌك ا

 .(ٔٔ)لال الواحدي:" أي: ضبلال ال ٌرجعون عنه إلى دٌن هللا أبدا"
 .(ٕٔ)لال عكرمة:" إنما سمً الشٌطان ألنه تشٌطن"

 الفوائد:

: رفض التحاكم إلى شرٌعة هللا، والتحاكم إلى الطواؼٌت التً تحمك المنافمٌن من ألبح صفات-ٔ
  .رؼباتهم
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هللا ورسوله تحاكم إلى الطاؼوت، لموله: } }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إَِلى أن التحاكم إلى ؼٌر -ٕ
 .الطَّاؼُوِت{

من الفوابد أن اإلٌمان الصادق، ٌمتضً االنمٌاد لشرع هللا، والحكم به فً كل أمر من و-ٖ
 األمور، فمن زعم أنه مإمن واختار حكم الطاؼوت على حكم هللا، فهو كاذب فً زعمه.

تمرد المنافمٌن على الوحً وهروبهم من الحك وصعرهم إلى الباطل، فلما أْوَجَب هللا  بٌان -ٗ
ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا }تعالى الطَّاَعة على جمٌع الُمَكلَّفٌن فً لوله جلت عظمته:

سوَل ، وال ذكر فً هذه اآلٌِة أن الُمَنافمٌن والذٌن فً لُلُوبهم َمَرٌض ال ٌُطٌعُ ، الرسول... { ون الرَّ
 .ٌَْرُضوَن بُحْكِمِه ، وإنما ٌُرٌُدون ُحْكَم ؼٌره

اتضاح اشتمال لفظ الطاؼوت على كل ما ٌعبد من دون هللا وٌصد عن سبٌله وٌعترض على -٘
 .حكمه وشرٌعته، وفً ذلن السرداب وخبلل تلن السبل ٌرتع أهل النفاق منذ ألدم العهود

بما أنزل هللا تعالى وتعصبهم ضده، وولوفهم مع أي نظام  كشؾ كراهٌة المنافمٌن للحكم-ٙ
طاؼوتً بدٌل عنه، وبؽضهم للحك وحملته، وبعدهم عن االستماتة فً سبٌله، وضٌمهم ذرعاً 
بشعابره، فٌممتون لذلن كل الطاعات من صبلة وزكاة وحج..، وإن تستروا حال خوفهم على 

تنكشؾ إذا أعلنت شعٌرة الجهاد فً سبٌل ذلن الممت وؼطوه، لكن بواطنهم تنفضح وسرابرهم 
هللا أو رفعت راٌة الحكم بما أنزل هللا، فعند هذٌن األمرٌن البد أن ٌتبدى الوجه الكالح للنفاق 

 .وٌصدح أهله بخسٌس مكنوناتهم
ٌَْزعُُموَن{ أن اإلٌمان  -2 أظهرت اآلٌات بما ال مجال للشن فٌه من خبلل التعبٌر المرآنً }

ٌر شرع هللا ال ٌجتمعان فً للب واحد، ذلن أن اإلٌمان ال ٌكون إال بالكفر والتحاكم إلى ؼ
ا بالطاؼوت }فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُْإِمن بِاَّلّلِ فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْمََى اَل انِفَصاَم{، والرض

ً الرضا بتحكٌم شرع هللا، فكل من بالتحاكم إلى الموانٌن الوضعٌة ٌنالض الكفر بها، كما أنه ٌناف

، أو حاكم إلٌه فمد حكم بالطاؼوت وحاكم إلٌه، وذلن مناؾ -ملسو هيلع هللا ىلص -حكم بؽٌر ما جاء به النبً
 .لئلٌمان

 المرآن
سُوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِِميَن يَُصدُّ  ُ َوإِلَى الر  وَن َعْنَن ُصُدوًدا }َوإِذَا لِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل ّللا 

 [ٔٙ({ ]النساء : ٔٙ)
وإذا نُصح هإالء، ولٌل لهم: تعالوا إلى ما أنزل هللا، وإلى الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهدٌه، أبَصْرَت 

 الذٌن ٌظهرون اإلٌمان وٌبطنون الكفر، ٌعرضون عنن إعراًضا.
سُوِل{ ]النساء : لوله تعالى:}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تََعالَْوا إِلَى مَ   ُ َوإِلَى الرَّ [، أي:" ٔٙا أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٔ)وإذا نُصح هإالء، ولٌل لهم: تعالوا إلى ما أنزل هللا، وإلى الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهدٌه"
لال الماترٌدي:" أي: إذا لٌل لهم: تعالوا إلى حكم ما أنزل هللا فً كتابه، وإلى الرسول،  

 .(ٕ)وسنته" –ملسو هيلع هللا ىلص  -سول وإلى أمر الر
  .(ٖ)لال ابن جرٌج:" دعا المسلم المنافك إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌحكم " 
لال ابن عباس:" كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول لٌحكم بٌنهم، لالوا: بل  

 .(ٗ)الشٌطان أن ٌضلهم ضبلال بعٌدا"نتحاكم إلى الطاؼوت، ولد أمروا أن ٌكفروا به، وٌرٌد 
 .(٘)ولرأ الحسن :}تعالوا{، بضم البلم على أنه حذؾ البلم من تعالٌت تخفٌفا
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ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعْنَن ُصُدوًدا{ ]النساء :  [، أي:" أبَصْرَت الذٌن ٌظهرون ٔٙلوله تعالى:}َرأَ
 .(ٔ)اإلٌمان وٌبطنون الكفر، ٌعرضون عنن إعراًضا"

 .(ٕ)أي ٌعرضون عنن إعراضا" لال السمرلندي:"
لال الصابونً" أي: رأٌتهم لنفالهم ٌعرضون عنن إِعراضاً"
(ٖ). 

 .(ٗ)لال الزجاج والنحاس:" أي ٌصدون عن، حكمن"
ٌن" لال الواحدي:أي:" ٌُعرضون عنن إعراضاً إلى ؼٌرن عداوةً للّدِ

(٘). 
تكبرٌن عن ذلن ، كما لال تعالى أي : ٌعرضون عنن إعراضا كالمس لال ابن كثٌر:"

ٌِْه آبَاَءنَا {  ُ لَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَ ]لممان : عن المشركٌن : } َوإِذَا لٌَِل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنزَل َّللاَّ
إِذَا ُدعُوا  [هإالء وهإالء بخبلؾ المإمنٌن ، الذٌن لال هللا فٌهم : } إِنََّما َكاَن لَْوَل اْلُمْإِمنٌِنَ ٕٔ

ٌْنَُهْم أَْن ٌَمُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأُولَبَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]النور  ِ َوَرسُوِلِه ِلٌَْحكَُم َب  .(ٙ)["ٔ٘: إِلَى َّللاَّ
أن المنافمٌن  دعوا إلى التحاكم إلى الرسول، فؤعرضوا عنه،  لال السمعانً:أي:"
 .(2)وتحاكموا إلى الطاؼوت"

 .(1)الصدود: اإلعراض" عطاء:"لال 
 .(5)الصدود: هو اإلعراض فً اللؽة، والصد: الصرؾ" لال الماترٌدي:"
الصد: كالسد: إال أن السد بحابل محسوس.والصد بحابل فً النفس من  لال الراؼب:"

 .(ٓٔ)إرادة أو كراهة، ونحو ذلن من الحواٌل"
أي ٌُعرضون عنن ٌا رسول هللا ألنهم منافمون، وكل منافك عنده  لال الشعراوي:"

لضٌتان: لضٌة لسانٌة ولضٌة للبٌة؛ فهو باللسان ٌعلن إٌمانه باهلل وبرسول هللا، وفً الملب 
تتعارض ملكاته عكس المإمن أو الكافر، فالمإمن ملكاته متساندة؛ ألن للبه انعمد على اإلٌمان 

الهدى، والكافر أٌضاً ملكاته متساندة؛ ألنه لال: إنه لم ٌإمن وٌموده  وٌمود انسجام الملكات إلى

انسجام ملكاته إلى الضبلل، لكن المنافك ٌبعثر ملكاته!! ملكة هنا وملكة هنان، ولذلن سٌكونون 
فً الدرن األسفل من النار، الكافر منطمً مع نفسه، فلم ٌعلن اإلٌمان؛ ألن للبه لم ٌمنع، وكان 

ٌمول كلمة اإلٌمان لكن لسانه ال ٌرضً أن ٌنطك عكس ما فً الملب، وعداوته  من الممكن أن
لئلسبلم واضحة. أما المنافك فٌمول: ٌا لسانً. . أعلن كلمة اإلٌمان ظاهراً؛ كً أنفذ من هذا 
ًّ أحكام اإلسبلم فانتفع بؤحكام اإلسبلم، وأنا من صمٌم  اإلعبلن إلى أؼراضً وأن تطبّك عل

 .(ٔٔ)صة ضد اإلسبلم فسؤنتهزها"نفسً إن وجدت فر
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لال الكسابً: ٌمرأ: }ٌصدون{، بكسر الصاد، و }ٌصدون{، بضم الصاد، وهً لراءة 
 .(ٔ)علً والنخعً ومعناه ٌعرضون

 الفوائد:
بٌَّن تعالى أن هذه صفة المنافمٌن، وأن من فعل ذلن أو طلبه، وإن زعم أنه مإمن فإنه فً -ٔ

 ؼاٌة البُعد من اإلٌمان.
هذا دلٌل على أن من دُعً إلى تحكٌم الكتاب "لال العبلمة ابن المٌم رحمه هللا تعالى: 

 .(ٕ)«والسنَّة، فؤبى أنَّه من المنافمٌن
باتفاق المسلمٌن أنه ٌجب تحكٌم الرسول فً كل ما َشَجَر لال شٌخ اإلسبلم:" ومعلوم   

وعلٌهم كلهم إذا حكم بشًء، أال بٌن الناس، فً أمر دٌنهم ودنٌاهم، فً أصول دٌنهم وفروعه، 
 ً  .(ٖ)"ٌجدوا فً أنفسهم حرجاً مما حكم، وٌسلموا تسلٌما

الدعاء إلى ما أنزل هللا ٌستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول ٌستلزم الدعاء أن "-ٕ
اع إلى ما أنزله هللا، وهذا مثل طاعة هللا والرسول، فإنهما متبلزمان، فمن ٌطع الرسول فمد أط

 .(ٗ)"هللا، ومن أطاع هللا فمد أطاع الرسول
وإن  زعم أنه ٌرٌد  ،من دعً إلى الكتاب والسنة فؤعرض عن ذلن بالنفاقوصؾ سبحانه -ٖ

 .(٘) التوفٌك بذلن بٌن الدالبل النملٌة والعملٌة، أو نحو ذلن، وأنه ٌرٌد إحسان العلم أو العمل
 المرآن

ِ إِْن أََرْدنَا إاِل  ِإْحَسانًا }فََكْيَف إِذَا أََصابَتُْهْم  ُمِصيبَةٌ بَِما لَد َمْت أَْيِديِهْم ثُم  َجاُءوَن َيْحِلفُوَن بِاَّلل 
 [ٕٙ({ ]النساء : َٕٙوتَْوفِيمًا )
 التفسٌر:

-فكٌؾ ٌكون حال أولبن المناففٌن، إذا حلَّت بهم مصٌبة بسبب ما الترفوه بؤٌدٌهم، ثم جاإون 

، وٌإكدون لن أنهم ما لصدوا بؤعمالهم تلن إال اإلحسان والتوفٌك بٌن ٌعتذرون -أٌها الرسول
 الخصوم؟
 سبب نزول اآلٌة ألوال:فً 

أحدها : أن عمر لتل منافماً لم ٌرض بحكم رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ، فجاء إخوانه من المنافمٌن ٌطالبون 
ً إلى النساء ، وما ٌوافك الحك فً بدمه ، وحلفواْ باهلل أننا ما أردنا فً المطالبة بدمه إ ال إحسانا

 .(ٙ)أمرنا
فً محاكمتهم إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً : أن المنافمٌن بعد الَمَوِد من صاحبهم اعتذرواْ إلى رسول هللا 

ؼٌره بان لالواْ ما أردنا فً عدولنا عنن إال توفٌماً بٌن الخصوم وإحساناً بالتمرٌب فً الحكم دون 
 .(2)مل على ُمّر الحك ، فنزلت هذه اآلٌةالح

}َولٌََْحِلفُنَّ  :-سبحانه وتعالى  -ولٌل: نزلت فً المنافمٌن فً بناء مسجد ضرار؛ كموله  والثالث:
 .(1) [2ٓٔإِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسَنى{ ]التوبة : 
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ٌَْؾ إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدََّمْت   ِدٌِهْم{]النساء:لوله تعالى: }فََك ٌْ [، أي:" فكٌؾ ٕٙأَ
 .(ٔ)ٌكون حال أولبن المناففٌن، إذا حلَّت بهم مصٌبة بسبب ما الترفوه بؤٌدٌهم"

أي :فكٌؾ تكون حالهم إذا لتل صاحبهم بما أظهر من الخٌانة ورد حكم  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

فكٌؾ بهإالء الذٌن ٌرٌدون أن ٌتحاكموا إلى الطاؼوت ، وهم  لال الطبري:أي:" 
ٌزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلٌن وما أنزل من لبلن ، إذا نزلت بهم نممة من هللا  بذنوبهم التً 

 .(ٖ)سلفت منهم"
أي : فكٌؾ بهم إذا سالتهم الممادٌر إلٌن فً مصابب تطرلهم بسبب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ٌن فً ذلن"ذنوبهم واحتاجوا إل
عموبة من هللا مجازاة على ما صنعوا، وهو لوله: }بما لدمت أٌدٌهم{  لال الواحدي:أي:" 
 .(٘)[ أي: من التكذٌب والكفر بالمرآن والرسول؟"ٕٙ]النساء: 
 .(ٙ)لال الزمخشري:أي:" من التحاكم إلى ؼٌرن واتهامهم لن فً الحكم" 
حكم هللا، }ثم جاإن ٌحلفون باهلل إن أردنا إال عموبة لهم بنفالهم وكرهوا  لال الحسن:" 

 .(2)إحسانا وتوفٌما{"
وبٌن ذلن ما بٌنهما من المرآن  ،عن مجاهد :" }فكٌؾ إذا أصابتهم مصٌبة{ فً أنفسهمو 

 .(1)هذا من تمدٌم المرآن "
ٌعنً: فكٌؾ ٌصنعون إذا أصابتهم مصٌبة بما لدمت أٌدٌهم ٌعنً عموبة  لال الثعلبً:" 

 .(5)صدودهم، هذا وعٌد وتهدٌد وتم الكبلم"
 .(ٓٔ)ولٌل:" أراد بالمصٌبة لتل صاحبهم" 
لٌل: هو لتل عمر رضً هللا عنه ذلن المنافك؛ فإنهم جاءوا ٌطلبون  لال السمعانً:" 

 .(ٔٔ)صٌبة: كل مصٌبة تصٌبهم فً الدنٌا والعمبى"دمه، ولٌل: هو فً جمٌع المنافمٌن، والم
: مثل فالدنٌوٌة، المعنٌٌن تضاد لعدم والدنٌوٌة الشرعٌة المصٌبة تشمل" هنا المصٌبةو 
 .(ٕٔ)"ذلن أشبه وما والجدب، الفمر،

ِ إِْن أََرْدنَا إِالَّ إِْحَساًنا َوتَْوفٌِمًا{  [، أي:" ثم ٕٙ]النساء : لوله تعالى:}ثُمَّ َجاُءوَن ٌَْحِلفُوَن بِاَّللَّ
ٌعتذرون، وٌإكدون لن أنهم ما لصدوا بؤعمالهم تلن إال اإلحسان  -أٌها الرسول-جاإون 

 .(ٖٔ)والتوفٌك بٌن الخصوم؟"
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 .(ٔ)أي: ما أردنا بمطالبتنا بدم صاحبنا إال إحسانا وطلبا لما ٌوافك الحك" لال الزجاج:"
وهذا خبٌر من هللا تعالى ذكره عن هإالء المنافمٌن أنهم ال ٌردعهم عن  لال الطبري:"

النفاق الِعبر والّنِمم ، وأنهم إن تؤتهم عموبة من هللا على تحاكمهم إلى الطاؼوت لم ٌنٌبوا ولم 
ٌتوبوا، ولكنهم ٌحلفون باهلل كذبًا وجرأة على هللا : ما أردنا باحتكامنا إلٌه إال اإلحسان من بعضنا 

 .(ٕ)لى بعض ، والصواَب فٌما احتكمنا فٌه إلٌه"إ
لما لتل المنافك جاءوا لومه ٌطلبون الدٌة  -رضً هللا عنه-وذلن أن عمر  لال الثعلبً:"

 .(ٖ)وٌحلفون: ما أردنا بالترافع إلى عمر. إال إحسانا وتوفٌما"
، وتحاكمنا أي : ٌعتذرون إلٌن وٌحلفون : ما أردنا بذهابنا إلى ؼٌرن  لال ابن كثٌر:" 

إلى عدان إال اإلحسان والتوفٌك ، أي : المداراة والمصانعة ، ال اعتمادا منا صحة تلن الحكومة 
، كما أخبرنا تعالى عنهم فً لوله : } فَتََرى الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم ٌَمُولُوَن 

 ُ وا فًِ نَْخَشى أَْن تُِصٌبََنا َدابَِرةٌ فَعََسى َّللاَّ ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ ٌَؤْتِ  أَْن 
 .(ٗ)[ "ٕ٘أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن { ]المابدة : 
ثم عاد الكبلم إلى ما سبك من المصة فمال: }ثم جاءون ٌحلفون باهلل{  لال الواحدي:"

بً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه فً [ ، وذلن أن المنافمٌن أتوا نٕٙ]النساء: 
[ أي: إال توفٌما بٌن الخصوم أي: جمعا وتؤلٌفا، ٕٙالمحاكمة، }إال إحسانا وتوفٌما{ ]النساء: 

 .(٘)وإحسانا بالتمرٌب فً الحكم دون الحمل على مر الحك. وكل ذلن كذب منهم"
حٌن ٌصابون فٌعتذرون إلٌن ٌحلفون ما أردنا بتحاكمنا إلى ؼٌرن  لال الزمخشري:أي:"

إال إحسانا ال إساءة وتوفٌما بٌن الخصمٌن، ولم نرد مخالفة لن وال تسخطا لحكمن، ففرج عنا 
بدعابن وهذا وعٌد لهم على فعلهم، وأنهم سٌندمون علٌه حٌن ال ٌنفعهم الندم. وال ٌؽنى عنهم 

، ولٌل: جاء أولٌاء المنافك ٌطلبون بدمه ولد أهدره هللا فمالوا: ما االعتذار عند حلول بؤس هللا

أردنا بالتحاكم إلى عمر إال أن ٌحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفٌك بٌنه وبٌن خصمه، 
 .(ٙ)وما خطر ببالنا أنه ٌحكم له بما حكم به"

 .(2)لال الكلبً:" إال إحسانا فً المول، وتوفٌما صوابا"
سان:أي:" حما وعدال، نظٌرها: }َوَلٌَْحِلفُنَّ ِإْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى{ ]التوبة : لال ابن كٌ

ٔٓ2"](1). 
لٌل: هو إحسان بعضهم إلى بعض، ولٌل أرادوا باإلحسان: تمرٌب  لال السمعانً:" 

 .(5)األمر من الحك، ال المضاء على مر الحكم"
 :(ٓٔ) ولد ذكر الماترٌدي فً هذه اآلٌة وجوها
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لما لتل ذلن الرجل  -رضً هللا عنه  -أحدها: ٌحتمل هذا ما ذكر فً المصة األولى: أن عمر 
ٌحلفون باهلل ما أراد ذلن الرجل إال }إحسانا{، أي:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المنافك جاء المنافمون إلى الرسول 

 تخفٌفا وتٌسٌرا علٌن؛ لٌرفع عنن المإنة، }وتوفٌما{ إلى الخٌر والصواب.
 والثانً:أنها نزلت فً المنافمٌن فً بناء مسجد ضرا.

فٌعتذرون  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: فً كل مصٌبة تصٌبهم، وكل نكبة تلحمهم أن كانوا ٌؤتون رسول هللا  
ٌِْهْم لُْل اَل تَْعتَِذُروا لَْن نُْإِمَن لَكُْم  كما ٌْكُْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَ ُ ِمْن أَْخبَاِركُْم َوَسٌََرى }ٌَْعتَِذُروَن إِلَ لَْد نَبَّؤَنَا َّللاَّ

َهاَدةِ َفٌُنَبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُ  ٌِْب َوالشَّ ُ َعَملَكُْم َوَرسُولُهُ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلؽَ [ ، 5ٗوَن{ ]التوبة : َّللاَّ
الؽنٌمة وؼٌرها، إن رأوا النكبة ألنهم كانوا ٌمٌلون إلى حٌثما كانوا ٌطمعون من المنافع من 

والدبرة على المإمنٌن مالوا إلى هإالء، وٌظهرون الموافمة لهم؛ طمعا منهم، وٌمولون: إنا 
: }الَِّذٌَن -تعالى  -معكم، وإن كانت النكبة والدبرة على الكافرٌن ٌظهرون الموافمة لهم؛ كموله 

ِ لَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِرٌَن نَِصٌٌب لَالُوا أَلَْم ٌَتََربَُّصوَن بِكُْم فَإِْن َكاَن لَكُْم فَتٌْح  ِمَن َّللاَّ
ٌْكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء :   [، هذا كان دأبهم وعادتهم أبدا.ٔٗٔنَْستَْحِوْذ َعلَ

 الفوائد:
 بذلن والتسلٌم له. وجوب التحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسوله والرضا  -ٔ
لُْبح سجٌّتهم، فاالعتذار أخّس من الفعل، ألنهم ٌّدعون أن ة المنافمٌن وؼباو إن اآلٌة تناولت-ٕ

تحكٌم ؼٌر كتاب هللا إحسان وتوفٌك، فهذا عذٌر ألبح من فعل، ألن اإلحسان والتوفٌك هو بإتّباع 
ٌِْه َوَسلََّم. ُ َعلَ  كتاب هللا وسنّة رسوله َصلَّى َّللاَّ

 التحذٌر من كٌد الشٌطان وصّده اإلنسان عن الحك.-ٖ
 أن دعوى لصد اإلصبلح لٌست بعذر فً الحكم بؽٌر ما أنزل هللا. -ٗ

 المرآن

ُ َما فِي لُلُوبِِهْم فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َولُْل لَُهْم ِفي أَْنفُِسِهْم لَْوالً   بَِليغًا }أُولَئَِن ال ِذيَن يَْعلَُم ّللا 
 [ٖٙ({ ]النساء : ٖٙ)

 التفسٌر:
أولبن هم الذٌن ٌعلم هللا حمٌمة ما فً للوبهم من النفاق، فتولَّ عنهم، وحذِّرهم من سوء ما هم 

 علٌه، ولل لهم لوال مإثًرا فٌهم زاجًرا لهم.
ُ َما فًِ لُلُوبِِهْم{ ]النساء :   هم الذٌن  [،  أي:" أولبنٖٙلوله تعالى:}أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْعلَُم َّللاَّ

 .(ٔ)ٌعلم هللا حمٌمة ما فً للوبهم من النفاق"
 .(ٕ)لال مماتل:" من النفاق" 
 .(ٖ)ٌعنً من النفاق الذي ٌضمرونه" لال الماوردي:" 
هذا الضرب من الناس هم المنافمون ، وهللا ٌعلم ما فً للوبهم  لال ابن كثٌر:أي" 

ؾ به ٌا دمحم فٌهم ، فإن هللا عالم بظواهرهم وسٌجزٌهم على ذلن ، فإنه ال تخفى علٌه خافٌة ، فاكت
 .(ٗ)وبواطنهم"
ههنا الذٌن ٌعلم هللا ما فً للوبهم أي أولبن الذٌن لد علم هللا أنهم منافمون،  لال الزجاج:" 

 .(٘)والفابدة لنا هً: اعلموا أنهم منافمون"
ُ َما فًِ لُلُوبِ وفً   [،   وجوه من ِٖٙهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}أُوَلبَِن الَِّذٌَن ٌَْعلَُم َّللاَّ
 التفسٌر:
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، (ٔ)احدها: معناه: أولبن الذٌن ٌعلم هللا ما فً للوبهم من الشرن والنفاق. وهذا لول الحسن
 .(ٕ)ومماتل

كذبهم هللا تعالى بهذه اآلٌة. ٌرٌد أنهم ٌمولون بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم. وهذا  والثانً: معناه:
 .(ٗ)عباس نحو ذلن المعنى ، وروي عن ابن(ٖ)لول عطاء

والثالث: أن المعنى: أي ال ٌُؽنً عنهم كتمان ما ٌضمرونه، وال ٌدفع عنهم شٌبًا من العماب؛ ألن 
 . (٘)هللا تعالى ٌعلم ما فً للوبهم

والرابع: أن المعنى: هللا عز وجل ٌعلم ما فً للوب أولبن وللوب ؼٌرهم، إال أن تخصٌصهم 
أولبن الذٌن لد علم هللا أنهم منافمون، فكؤنه لٌل لنا: اعلموا أنهم  بالذكر هنا ٌفٌد أن المعنى
 .(ٙ)منافمون. وهذا لول الزجاج

 .(2)[، أي:" فتولَّ عنهم"ٖٙلوله تعالى:}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم { ]النساء : 
لال الصابونً:أي:" فؤعرض عن معالبتهم للمصلحة وال تُظهر لهم علمن بما فً 

 .(1)هم حتى ٌبموا على وجٍل وحذر"بواطنهم وال تهتن ستر
 .(5)لال ابن عباس: "ٌرٌد: فاصفح عنهم. لال: وهذا منسوخ ٌعنً بآٌة السٌؾ"
 .(ٓٔ)ولال بعض أصحاب المعانً: معناه فؤعرض عن لبول االعتذار منهم 

 .(ٔٔ)ولال مماتل: "معنى }فَؤَْعِرْض َعْنُهْم{ ال تعالبهم"
[، أي:" وحذِّرهم من سوء ما هم علٌه"ٖٙلوله تعالى:} َوِعْظُهْم{ ]النساء : 

(ٕٔ). 
 .(ٖٔ)أي : وانههم على ما فً للوبهم من النفاق وسرابر الشر" لال ابن كثٌر:"
 .(ٗٔ)أي ازجرهم عن الكٌد والنفاق بموارع اآلٌات" لال الصابونً:"

 .(ٔ)لال ابن عباس: "ٌرٌد ذكرهم"
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 .(ٕ)ولال مماتل: "وعظهم بلسانن"
 :(ٖ)ثبلثة أوجه  -وفً الجمع بٌن اإلعراض والوعظ مع تنافً اجتماعهما فً الظاهر 

 أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وِعظهم فٌما بدا منهم .
 والثانً : أعرض عن عمابهم وعظهم .

 والثالث : أعرض عن لبول األعذار منهم وعظهم .
وتؤخٌر. تمدٌره: فعظهم فإن  لال ابن الجوزي:" لال المفسرون فً هذه اآلٌة تمدٌم 

 .(ٗ)امتنعوا عن اإلجابة فؤعرض. وهذا كان لبل األمر بالمتال ثم نسخ ذلن بآٌة السٌؾ"
ولم ٌتعرض له ، (2)، وابن هبلل (ٙ)وابن سبلمة، (٘)ولد ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم  

 النحاس أو مكً بن أبً طالب أصبل.
[، أي:" ، ولل لهم لوال مإثًرا ِٖٙهْم لَْواًل بَِلًٌؽا{ ]النساء : لوله تعالى:}َولُْل لَُهْم فًِ أَْنفُسِ 

 .(1)فٌهم زاجًرا لهم"
 .(5)مرهم باتماء هللا والتصدٌك به وبرسوله ووعده ووعٌده" لال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)أي : وانصحهم فٌما بٌنن وبٌنهم بكبلم بلٌػ رادع لهم" لال ابن كثٌر:"

أي: أعلمهم أنهم إن ظهر منهم رد لحكمن وكفر، فالمتل حمهم، ٌمال لول  لال الزجاج:" 
بلٌػ إذا كان ٌبلػ بعبارة لسانه كنه ما فً للبه، وٌمال أحمك بلػ وبلػ. وفٌه لوالن: إنه أحمك ٌبلػ 
حٌث ٌرٌد، وٌكون " أحمك بلػ وبلػ " لد بلػ فً الحمالة. والمول األول لول من ٌوثك بعلمه، 

 .(ٔٔ)جٌد" والثانً وجه
 .(ٕٔ)لال مماتل:"نسختها آٌة السٌؾ" 
أى لل لهم فً معنى أنفسهم الخبٌثة وللوبهم المطوٌة على النفاق لوال  لال الزمخشري:" 

بلٌؽا، وأن هللا ٌعلم ما فً للوبكم ال ٌخفى علٌه فبل ٌؽنى عنكم إبطانه. فؤصلحوا أنفسكم وطهروا 

هللا بكم ما أنزل بالمجاهرٌن بالشرن من انتمامه، للوبكم وداووها من مرض النفاق، وإال أنزل 
خالٌا بهم، لٌس معهم ؼٌرهم، مسارا لهم  -وشرا من ذلن وأؼلظ. أو لل لهم فً أنفسهم

 .(ٖٔ)لوال بلٌؽا ٌبلػ منهم وٌإثر فٌهم" -بالنصٌحة، ألنها فً السر أنجع، وفً اإلمحاض أدخل
 [، وجوه من التفسٌر:ٖٙلَْواًل بَِلًٌؽا{ ]النساء : لوله تعالى:}َولُْل لَُهْم فًِ أَْنفُِسِهْم وفً 
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أحدها : أن ٌمول لهم : إن أظهرتم ما فً للوبكم لتلكم ، فإنه ٌبلػ من نفوسهم كل مبلػ ، وهذا 
 .(ٔ)لول الحسن
 .(ٕ)ٌرٌد: خوفهم باهلل. لاله ابن عباسوالثانً : 

 .(ٖ)والثالث:أن ٌزجرهم عما هم علٌه بؤبلػ الزواجر
 .(ٗ)معناه: مبلؽا بلسانن كنه ما فً للبن بؤحسن العبارة عنً. وهذا لول التستري والرابع:

 .(٘)أعلمهم إن ظهر منهم رد لحكمن وكفر، فالمتل حمهم. وهذا لول الزجاج والخامس:معناه:
أي: لل لهم فً أنفسهم من الؽٌب بما أطلعن هللا علٌه من ؼشهم لواًل بلٌؽًا، شدًٌدا  والسادس:

باللسان، ٌعنً: فازجرهم عما هم علٌه بؤبلػ الزجر، كً ال ٌستمروا الكفر، وعظهم كً ال 
 .(ٙ)ٌؽتروا بطول اإلمهال

عنى: لواًل بلٌؽًا فً واألظهر أن لوله: }فًِ أَْنفُِسِهْم{ حمه التؤخٌر؛ ألن الم لال الواحدي:" 
 .(2)أنفسهم"
 الفوائد:

إنما األعمال : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً ،  على أن المعول على النٌة دون اللسانت اآلٌة فدل -ٔ
، فربط األعمال بالنٌات، ومفهوم هذا أن االنتفاع (1)الحدٌث« بالنٌات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 ٌكون بالنٌة، وأن النٌة هً عماد األعمال ومعلولهاباألعمال واالعتداد بها 
 المرآن

ِ َولَْو أَن ُهْم ِإْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَن فَاْستَ  َ }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل ِإال  ِليَُطاَع بِِإْذِن ّللا  ْغفَُروا ّللا 
ابً  َ تَو  سُوُل لََوَجُدوا ّللا   [ٗٙ({ ]النساء : ٗٙا َرِحيًما )َواْستَْغفََر لَُهُم الر 

 التفسٌر:
وما بعَثَْنا من رسول من رسلنا، إال لٌستجاب له، بؤمر هللا تعالى ولضابه. ولو أن هإالء الذٌن 

فً حٌاتن تاببٌن سابلٌن هللا أن ٌؽفر لهم  -أٌها الرسول-ظلموا أنفسهم بالتراؾ السٌبات، جاإون 
 وابًا رحًٌما.ذنوبهم، واستؽفرت لهم، لوجدوا هللا ت

 سبب نزول اآلٌة:
{، إلى َظلَُموا أَْنفَُسُهمْ  عن ابن أبً نجٌح ، عن مجاهد فً لول هللا : " }أخرج الطبري 
لوله : }َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{
، لال : إن هذا فً الرجل الٌهودي والرجل المسلم اللذٌن تحاكما إلى (5)

 .(ٓٔ)كعب بن األشرؾ"
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المفسرون: اختصم ٌهودي ومنافك، ولٌل: بل مإمن ومنافك، لال ابن الجوزي:"لال 
فؤراد الٌهودي، ولٌل: المإمن، أن تكون الحكومة بٌن ٌدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فؤبى المنافك. فنزل لوله 

 .(ٔ)[، إلى هذه اآلٌة"ٓٙتعالى: }ٌرٌدون أن ٌتحاكموا إلى الطاؼوت{]النساء:
الجوزي فً نزول اآلٌة هو مكون من أسباب روٌت للت: هذا السبب الذي أورده ابن 

 (، من السورة.ٓٙمن طرق محتلفة، أشرنا إلٌها فً تفسٌر اآلٌة:)
ِ{ ]النساء :  [، أي:" وما بعَثَْنا ٗٙلوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسُوٍل إِالَّ ِلٌَُطاَع بِإِْذِن َّللاَّ

 .(ٕ)تعالى"من رسول من رسلنا إِال لٌطاع بؤمر هللا 
 .(ٖ)إي، أذن فً ذلن" لال الزجاج:"

 .(ٗ)ال ٌطٌعهم أحد إال بإذن هللا" لال ابو جعفر الترمذي:"
أوجب هللا لهم أن ٌطٌعهم من شاء هللا من الناس، ثم أخبر أنه ال ٌطٌعهم  لال مجاهد:"
 .(٘)أحد إال بإذن هللا"

عز  -ٌعنً: إال لكً ٌطاع، }بإذن هللا{، ٌمول: ال ٌطٌعه أحد حتى ٌؤذن هللا لال مماتل:"
 .(ٙ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -له فً طاعة رسوله -وجل

 .(2)أي: بؤمر هللا، ألن طاعة الرسول وجبت بؤمر هللا" لال البؽوي:"
: }بإذن فٌما ٌؤمُر به وٌحكم ال لٌُعصى وٌُطلب الحكم من ؼٌره ولوله لال الواحدي:أي:"

 .(1)هللا{ أَْي: ألنَّ هللا أذن فً ذلن وأمر بطاعته"
وما أرسلنا رسوال لط إال لٌطاع بإذن هللا بسبب إذن هللا فً  لال الزمخشري:أي:"

طاعته، وبؤنه أمر المبعوث إلٌهم بؤن ٌطٌعوه وٌتبعوه، ألنه مإد عن هللا، فطاعته طاعة هللا 
أطاع هللا وٌجوز أن ٌراد بتٌسٌر هللا وتوفٌمه فً  ومعصٌته معصٌة هللا من ٌطع الرسول فمد

 .(5)طاعته"

}بإذن هللا{، أي:"بسبب إذنه فً طاعته وأمره المبعوث إلٌهم بؤن ٌطٌعوه، لال البٌضاوي:
وكؤنه احتج بذلن على أن الذي لم ٌرض بحكمه وإن أظهر اإلسبلم كان كافرا مستوجب المتل، 

إال لٌطاع كان من لم ٌطعه ولم ٌرض بحكمه لم ٌمبل  وتمرٌره أن إرسال الرسول لما لم ٌكن
 .(ٓٔ)رسالته ومن كان كذلن كان كافرا مستوجب المتل"
 : (ٔٔ)[،وجوهاٌٗٙحتمل لوله  تعالى:}بإذن هللا{]النساء : 
إنما ٌطٌعه بمشٌبته، وكذلن من عصاه إنما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: بمشٌبة هللا، ؛ أي: من أطاع الرسول 

 ٌه بمشٌبته، من أطاعه أو عصاه فإنما ذلن كله بمشٌبة هللا.ٌعص
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 والثانً: بؤمر هللا. وذلن أنه أمر أن ٌطاع.
والثالث: بعلم هللا، إنه ٌعلم من ٌطٌعه ومن ٌعصٌه، أي: كل ذلن إنما ٌكون بعلمه، ال عن ؼفلة 

بلهم الؽفلة، منه وسهو، كصنٌع ملون األرض أن ما ٌستمبلهم من العصٌان والخبلؾ إنما ٌستم
إذا بعث رسبل بعث على علم منه بالطاعة لهم  -سبحانه وتعالى  -منهم وسهو بالعوالب، فؤما هللا 

وبالمعصٌة، لكنه عثهم لما ال ٌنفعه طاعة أحد؛ وال ٌضره معصٌة أحد، فإنما ضر ذلن علٌهم، 
 .(ٔ)ونفعه لهم
العبارة باإلذن، إذ بنفس اإلرسال لال ابن عطٌة:" }بإذن هللا{، معناه بؤمر هللا، وحسنت  

 }ِ تجب طاعته وإن لم ٌنص أمر بذلن، لوله تعالى:}َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرسُوٍل إِالَّ ِلٌَُطاَع ِبإِْذِن َّللاَّ
 .(ٕ)تنبٌه على جبللة الرسل، أي: فؤنت ٌا دمحم منهم، تجب طاعتن وتتعٌن إجابة الدعوة إلٌن"

لة الرسل، أي: فؤنت ٌا دمحم منهم، تجب طاعتن وتتعٌن تنبٌه على جبل لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)إجابة الدعوة إلٌن"

َ{ ]النساء :  [، " أي: ولو ٗٙلوله تعالى:}َوَلْو أَنَُّهْم إِْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَن فَاْستَْؽفَُروا َّللاَّ
لنفاق مستؽفرٌن هللا أن هإالء المنافمٌن حٌن ظلموا أنفسهم بعدم لبول حكمن جاءون تاببٌن من ا

 .(ٗ)من ذنوبهم معترفٌن بخطبهم"
 .(٘)ٌعنً: حٌن لم ٌرضوا بمضابن جاءون فاستؽفروا هللا من ذنوبهم" لال مماتل:"

لو ولع مجٌبهم فً ولت ظلمهم أنفسهم مع استؽفارهم }لوجدوا هللا  لال الزجاج:أي:"
 .(ٙ)توابا رحٌما"

متنصلٌن عما ارتكبوا فاستؽفروا هللا من  لال الزمخشري:أي:" جاإن تاببٌن من النفاق
 .(2)ذلن باإلخبلص"

بالنفاق أو التحاكم إلى الطاؼوت. }جاإن{،  {،إذ ظلموا أنفسهم لال البٌضاوي:أي:"}

 .(1)تاببٌن من ذلن }فاستؽفروا هللا{، بالتوبة واإلخبلص"
تٌن ، الذٌن ولو أن هإالء المنافمٌن الذٌن وصؾ صفتهم فً هاتٌن اآلٌ لال الطبري:أي:"

إذا دعوا إلى حكم هللا وحكم رسوله صّدوا صدوًدا ، }إذ ظلموا أنفسهم{، باكتسابهم إٌاها العظٌم 
من اإلثم فً احتكامهم إلى الطاؼوت ، وصدودهم عن كتاب هللا وسنة رسوله إذا دعوا إلٌها 
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ون حكمن ، }جاإون{، ٌا دمحم ، حٌن فعلو ما فعلوا من مصٌرهم إلى الطاؼوت راضٌن بحكمه د
 .(ٔ)جاإون تاببٌن منٌبٌن ، فسؤلوا هللا أن ٌصفح لهم عن عموبة ذنبهم بتؽطٌته علٌهم"

" االستؽفار على نحوٌن، أحدهما: فً المول، واآلخر فً العمل، فؤما لال سعٌد بن جبٌر:
لهم استؽفار المول: فإن هللا ٌمول: }ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءون فاستؽفروا هللا واستؽفر 

الرسول{ وأما استؽفار العمل، فإن هللا عز وجل: ٌمول: }وما كان هللا معذبهم وهم ٌستؽفرون{ 
فعنى بذلن: أن ٌعملوا عمل الؽفران، ولد علمت أن أناسا سٌدخلون النار وهم ٌستؽفرون هللا 

 .(ٕ)بؤلسنتهم ممن ٌدعً اإلسبلم، ومن سابر الملل "
ود، لال: " إن فً النساء خمس آٌات ما ٌسرنً عبد هللا بن مسعأخرج ابن المنذر عن 

أن لً بها الدنٌا وما فٌها، ولمد علمت أن العلماء إذا مروا بها ٌعرفونها، لوله جل وعز: }ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءون فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا توابا رحٌما{ ، 

 .(ٖ)وذكر بمٌة الحدٌث "
سُوُل{ ]النساء : لوله  [، " أي : "وسؤلت هللا أن ٌؽفر لهم ٗٙتعالى:}َواْستَْؽَفَر لَُهُم الرَّ

 .(ٗ)ذنوبهم"
وسؤل لهم هللاَ رسولهُ ملسو هيلع هللا ىلص مثل ذلن]من االستؽفار[ " لال الطبري:أي:"

(٘). 
ت وبالؽوا فً االعتذار إلٌن من إٌذابن برد لضابن، حتى انتصب لال الزمخشري:أي:"
 .(ٙ)شفٌعا لهم إلى هللا ومستؽفرا"

، وعدل عنه إلى طرٌمة االلتفات، تفخٌما لشؤن رسول هللا «واستؽفرت لهم»ولم ٌمل: 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص وتعظٌما الستؽفاره، وتنبٌها على أن شفاعة من اسمه الرسول من هللا بمكان

اًبا َرِحًٌما { ] َ تَوَّ [، " أي: لعلموا كثرة توبة هللا على ٗٙالنساء : لوله تعالى:}َلَوَجُدوا َّللاَّ
 .(1)عباده وسعة رحمته لهم"

راجعًا لهم مما ٌكرهون إلى ما ٌحبون، }رحًٌما{ بهم ، فً تركه  لال الطبري:أي:"
 .(5)عموبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه"

 .(ٓٔ)لعلموه توابا، أى لتاب علٌهم" لال الزمخشري:أي:"
عُنًِ بذلن الٌهوديُّ والمسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن األشرؾ" لال مجاهد:"

(ٔٔ). 
لال ابن الجوزي:" زعم بعض منتحلً التفسٌر أن هذه اآلٌة نسخت بموله: }اْستَْؽِفْر لَُهْم 

ُ لَُهْم{  ةً فَلَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ  [.1ٓ]التوبة : أَْو اَل تَْستَْؽِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْؽِفْر لَُهْم َسْبِعٌَن َمرَّ
ُ لَُهْم{ إلصرارهم على النفاق، فؤما إذا  وهذا لول مرذول، ألنه إنما لٌل } فَلَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ

 .(ٔ)جاءوا فاستؽفروا واستؽفر لهم الرسول، فمد ارتفع اإلصرار فبل وجه للنسخ"
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لم ٌتعرض لدعوى النسخ فً هذه اآلٌة أصحاب أمهات كتب النسخ وٌجدر المول بانه 
 .(ٕ)ال المفسرون لضعؾ ذلن، وإنما ذكره ابن سبلمة بدون نسبته إلى أحدو

 الفوائد:
 بإذن لٌطاع إال رسول من أرسلنا وما}:تعالى لال الرسل متابعة كلهم الخلك على هللا أوجب -ٔ
 {.هللا
ولد لال هللا ، أن طاعة األنبٌاء هداٌة ومعصٌتهم ضبللة، وهذا معلوم من الدٌن بالضرورة -ٕ

}ِ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلببَلَّ ، تعالى: }َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ِلٌَُطاَع ِبإِْذِن َّللاَّ ولال تعالى: }ُرسُبًل ُمبَّشِ
سُِل{ ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ولال تعالى بعد ذكره لبعض المرسلٌن: }أُولَِبَن الَِّذٌَن ، ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

 ُ ِ َوُرسُِلِه َوإِْن تُْإِمنُوا َوتَتَّمُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظٌٌم{،  فَبُِهَداهُُم اْلتَِدِه{َهَدى َّللاَّ ، ولال تعالى: }فَآِمنُوا بِاَّللَّ
َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل ، ولال تعالى: }َوإِْن تُِطٌعُوهُ تَْهتَُدوا{ ولال تعالى: }َوَمْن ٌَْعِص َّللاَّ

 اآلٌات فً هذا المعنى كثٌرة.و، ُمبٌِنًا{
إثبات عصمة الرسل فٌما ٌبلؽونه عن هللا، وفٌما ٌؤمرون به وٌنهون عنه؛ ألن هللا  اآلٌةوفً -ٖ

 .أمر بطاعتهم مطلما، فلوال أنهم معصومون ال ٌشرعون ما هو خطؤ، لما أمر بذلن مطلما
اب»أن -ٗ لرجوع على عبده بالمؽفرة ولبول و الكثٌر التَّْوب؛ بمعنى: ا، من أسمابه تعالى«التَّوَّ

 :(ٖ)وتوبته سبحانه على عبده نوعان، التوبة
أحدهما: أنه ٌلهم عبده التوبة إلٌه، وٌوفمه لتحصٌل شروطها من الندم واالستؽفار واإللبلع عن 

 عمل الصالحات.بالمعصٌة والعزم على عدم العود إلٌها واستبدالها 
 .بتها ومحو الذنوب بها؛ فإنَّ التوبة النصوح تجب ما لبلهاوالثانً: توبته على عبده بمبولها وإجا

ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب بؤن  من أسمابه تعالى،  «الرحٌم»واسم 
هداهم إلى اإلٌمان فً الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الدابم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول 

 [.ٖٗ :األحزاب ]َن َرِحٌماً{ سبحانه: }َوَكاَن ِباْلُمْإِمنٌِ
 المرآن

ُموَن فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُم  اَل يَِجُدوا ِفي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِمم   ا لََضْيَت }فاََل َوَربَِّن اَل يُْإِمنُوَن َحت ى يَُحّكِ
 [٘ٙ({ ]النساء : َ٘ٙويَُسلُِّموا تَْسِليًما )

 التفسٌر:
ألسم هللا تعالى بنفسه الكرٌمة أن هإالء ال ٌإمنون حمٌمة حتى ٌجعلون حكًما فٌما ولع بٌنهم من 
نزاع فً حٌاتن، وٌتحاكموا إلى سنتن بعد مماتن، ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم ضٌمًا مما انتهى إلٌه 

 من الكتاب والسنة فً كل حكمن، وٌنمادوا مع ذلن انمٌاًدا تاماً، فالحكم بما جاء به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 شؤن من شإون الحٌاة من صمٌم اإلٌمان مع الرضا والتسلٌم.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
أحدها: تمدم لبل هذا النمل عمن لال: إنها نزلت فً تحاكم إلى الكاهن، وهو ظاهر السٌاق، فإن 

ن، على االختبلؾ فً اآلٌات المذكورة متعاطفة بعضها على بعض، وأولها لصة المتحاكمٌ
 .(ٗ)ذلن

عن مجاهد " }ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم{،إلى }فبل وربن ال ٌإمنون{، حتى لوله:  
}وٌسلموا تسلٌما{ هذا فً الرجل الٌهودي والرجل المسلم، اللذٌن تحاكما إلى كعب بن األشرؾ 

"(٘). 
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عروة بن الزبٌر:" أن الزبٌر ، عن (ٗ)، وؼٌرهم(ٖ)، ومسلم (ٕ)، والبخاري(ٔ)والثانً: أخرج أحمد
كان ٌحدث؛أنه خاصم رجبل من األنصار، لد شهد بدرا، إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فً شراج من 
الحرة، كانا ٌسمٌان به كبلهما، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للزبٌر: اسك ٌا زبٌر، ثم أرسل إلى جارن، 

، آن كان ابن عمتن، فتلون وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم لال: فؽضب األنصاري، فمال: ٌا رسول هللا
اسك، ثم احبس، حتى ٌبلػ الجدر، فاستوعى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌنبذ حمه للزبٌر، وكان رسول هللا 

ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسو هيلع هللا ىلص لبل ذلن، أشار على الزبٌر برأي، سعة له ولؤلنصاري، فلما أحفظ األنصاري رس
 استوعى للزبٌر حمه فً صرٌح الحكم.

لال عروة: لال الزبٌر: وهللا، ما أحسب هذه اآلٌة نزلت إال فً ذلن: }فبل وربن ال ٌإمنون حتى 
 ٌحكمون فٌما شجر بٌنهم{ اآلٌة".

ود لال: ، عن عبد هللا بن لهٌعة عن أبً األس(٘)والثالث: أخرج ابن ابً حاتم، وابن مردوٌة
"اختصم رجبلن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمضى بٌنهما، فمال الذي لضى علٌه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: نعم، انطلما إلى عمر، فلما أتٌا عمر لال الرجل: ٌا ابن الخطاب 

: ردنا إلى عمر فردنا إلٌن. لال: أكذلن؟ لال: نعم، فمال لضى لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على هذا، فمال
عمر: مكانكما  حتى أخرج إلٌكما فؤلضً بٌنكما، فخرج إلٌهما، مشتمبل على سٌفه فضرب الذي 
لال: ردنا إلى عمر فمتله، وأدبر اآلخر فارا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا رسول هللا، لتل عمر 

ما أنً أعجزته لمتلنً، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما كنت أظن أن ٌجترئ عمر على  وهللا صاحبً ولو
لتل مإمنٌن، فؤنزل هللا تعالى: }فبل وربن ال ٌإمنون حتى ٌحكمون فٌما شجر بٌنهم ثم ال ٌجدوا 
فً أنفسهم حرجا مما لضٌت وٌسلموا تسلٌما{، فهدر دم ذلن الرجل وبرئ عمر من لتله، فكره 
هللا أن ٌسن ذلن بعد، فمال: }ولو أنا كتبنا علٌهم أن التلوا أنفسكم أو اخرجوا من دٌاركم ما فعلوه 

 .(ٙ)إال للٌل منهم{ إلى لوله: }وأشد تثبٌتا{"

لال ابن حجر:" وفٌه تموٌة لمول من لال: إن اآلٌات كلها أنزلت فً حك المتخاصمٌن  
ولواه بؤن الزبٌر لم ٌجزم بؤن اآلٌة نزلت فً لصته  (2)إلى الكاهن كما تمدم، وبهذا جزم الطبري

 .(1)بل أورده ظنا
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للت]ابن حجر[: لكن تمدم فً حدٌث أم سلمة الجزم بذلن، وٌحتمل أن تكون لصة الزبٌر 
ولعت فً أثناء ذلن، فتناولها عموم اآلٌة وهللا أعلم، ولد تمدم أن المصة المذكورة نزل فٌها }أَلَْم 

 .(ٔ)أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَاِب ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاؼُوِت{" تََر إِلَى الَِّذٌنَ 
 .(ٕ)والرابع: أخرج ابن ابً حاتم عن عكرمة لال:" نزلت فً الٌهود"

لال ابن عطٌة:" والصحٌح فً سبب لوله تعالى:}فَبَل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن{، حدٌث الزبٌر  
 .(ٖ)لسمً"مع جاره األنصاري فً حدٌث ا

نَُهْم{ ]النساء :   ٌْ ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ [، " أي: ٘ٙلوله تعالى:}فَبَل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ
ً بٌنهم وٌرضوا بحكمن فٌما تنازعوا فٌه  فوربن ٌا دمحم ال ٌكونون مإمنٌن حتى ٌجعلون حكما

 .(ٗ)واختلفوا من األمور"
ٌمول ال ٌستحمون اإلٌمان حتى ٌرضوا بحكمن فٌما اختلفوا فٌه من  لال مماتل:" 
 .(٘)شًء"
 .(ٙ)أي فٌما ولع من االختبلؾ بٌنهم" لال الزجاج:" 
ٌمسم تعالى بنفسه الكرٌمة الممدسة : أنه ال ٌإمن أحد حتى ٌَُحكم الرسول  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)لحك الذي ٌجب االنمٌاد له باطنا وظاهرا"ملسو هيلع هللا ىلص فً جمٌع األمور ، فما حكم به فهو ا
 .(1)عن أبً عبٌدة: " }فٌما شجر بٌنهم{، أي: اختلط "

ال ٌكمل إٌمانهم حتى ٌرضوا بحكمن، وٌنمادوا لن، لٌل: هذه أبلػ  لال السمعانً:أي:"
 .(5)فً الوعٌد" -تعالى  -آٌة فً كتاب هللا 

 ٌإمنون حتى ٌحكموا رسوله فٌما شجر لسم تعالى بنفسه الكرٌمة أنهم ال لال السعدي:"
بٌنهم، أي: فً كل شًء ٌحصل فٌه اختبلؾ، بخبلؾ مسابل اإلجماع، فإنها ال تكون إال مستندة 

 .(ٓٔ)للكتاب والسنة"

واالشتجار: "االختبلؾ، ومنه الشجر اللتفاؾ أؼصانه بعضها على بعض، لال 
 :(ٔٔ)الشاعر
 هم الحكام أرباب الندي          وسراة الناس إذ األمر شجر 
 .(ٕٔ)أي: اختلؾ" 

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلًٌما{ ]النساء :  ا لََض [، ٘ٙلوله تعالى:}ثُمَّ اَل ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
 .(ٖٔ)لمضابن" "أي: ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم ضٌماً من حكمن وٌنمادوا انمٌاداً تاماً كامبلً 
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ٌمول: ال ٌجدون فً للوبهم شكا مما لضٌت أنه الحك وٌسلموا لمضابن لهم  لال مماتل:"
 .(ٔ)وعلٌهم تسلٌما"

 .(ٕ)األمر إلى هللا وإلى رسوله من ؼٌر معارضٍة بشًٍء" لال الواحدي:"
أي: ال تضٌك صدورهم من لضٌتٌن، ]و[ ٌسلمون لما ٌؤتً به من  لال الزجاج:"

 .(ٖ)حكمن، ال ٌعارضونه بشًء"
أي : إذا حكمون ٌطٌعونن فً بواطنهم فبل ٌجدون فً أنفسهم حرجا مما  لال ابن كثٌر:"

حكمت به ، وٌنمادون له فً الظاهر والباطن فٌسلمون لذلن تسلٌما كلٌا من ؼٌر ممانعة وال 
والذي نفسً بٌده ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه »منازعة ، كما ورد فً الحدٌث :  مدافعة وال

 .(٘)"(ٗ)«تبعا لما جبت به
ثم ال ٌكفً هذا التحكٌم حتى ٌنتفً الحرج من للوبهم والضٌك، وكونهم  لال السعدي:"

ٌحكمونه على وجه اإلؼماض، ثم ال ٌكفً ذلن  حتى ٌسلموا لحكمه تسلٌما بانشراح صدر، 
وطمؤنٌنة نفس، وانمٌاد بالظاهر والباطن، فالتحكٌم فً ممام اإلسبلم، وانتفاء الحرج فً ممام 

اإلحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها، فمد استكمل مراتب الدٌن اإلٌمان، والتسلٌم فً ممام 
كلها. فمن ترن هذا التحكٌم المذكور ؼٌر ملتزم له فهو كافر، ومن تركه، مع التزامه فله حكم 

 .(ٙ)أمثاله من العاصٌن"
 -رضً هللا عنه  -أي: ضٌما، ومنه الحرجة، روى أن عمر  لال السمعانً:"}حرجا{،

عرب: ما الحرجة عندكم؟ لال: هً شجرة ملتفة، ال ٌصل الماء إلٌها، ومن ذلن لال لبعض ال
 .(2): }ٌجعل صدره ضٌما حرجا{ أي: ٌضٌك مسلكه بحٌث ال تصل إلٌه الهداٌة"-تعالى  -لوله 

 .(1)عن مجاهد فً لوله: "}ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا مما لضٌت{، لال: شكا"
 .(5)ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا{ ، لال: إثما "عن الضحان، فً لوله عز وجل: " }و

 .(ٓٔ)وعن أبً عبٌدة: " }ثم ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا مما لضٌت{ ، أي: ضٌما "
}حرجا{: ضٌما، أى: ال تضٌك صدورهم من حكمن، ولٌل: شكا، ألن  لال الزمخشري:"

ما تؤتى به من لضابن، الشان فً ضٌك من أمره حتى ٌلوح له الٌمٌن وٌسلموا وٌنمادوا وٌذعنوا ل
ال ٌعارضوه بشًء، من لولن: سلم األمر هلل وأسلم له، وحمٌمة سلم نفسه وأسلمها، إذا جعلها 

 .(ٔٔ)سالمة له خالصة"
 الفوائد:
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 .توبٌخ لمن لم ٌحكم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً موارد الشجارأن اآلٌة  -ٔ
ممام اإلٌمان، والتسلٌم فً ممام اإلحسان. فمن التحكٌم فً ممام اإلسبلم، وانتفاء الحرج فً أن -ٕ

 .(ٔ)استكمل هذه المراتب وكملها، فمد استكمل مراتب الدٌن كلها
 المرآن

ُهْم ِمْنُهْم َولَْو أَن  }َولَْو أَن ا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إاِل  لَِليٌل 
 [ٙٙ({ ]النساء : ٙٙفَعَلُوا َما يُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشد  تَثْبِيتًا )

 التفسٌر
ولو أوجبنا على هإالء المنافمٌن المتحاكمٌن إلى الطاؼوت أن ٌمتل بعضهم بعًضا، أو أن 

لما ٌُنصحون به  ٌخرجوا من دٌارهم، ما استجاب لذلن إال عدد للٌل منهم، ولو أنهم استجابوا
 لكان ذلن نافعًا لهم، وألوى إلٌمانهم.

 فً سبب نزول اآلٌة:
، لال :"افتخر ثابت بن لٌس بن (ٗ)أسباط ، عن السديعن  (ٖ)وابن أبً حاتم (ٕ)أخرج الطبري

شماس ورجل من ٌهود ، فمال الٌهودي : وهللا لمد كتب هللا علٌنا أن التلوا أنفسكم ، فمتلنا أنفسنا! 
َوَلْو أَنَُّهْم فَعَلُوا بت : وهللا لو كُتب علٌنا أن التلوا أنفسكم ، لمتلنا أنفسنا! أنزل هللا فً هذا:}فمال ثا

ًٌْرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبٌِتًا  .(٘){"َما ٌُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخ
ٌِْهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اخْ   [، ُٙٙرُجوا ِمْن ِدٌَاِركُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَ

"أي: لو فرضنا على هإالء المنافمٌن ما فرضنا على ما لبلهم من المشمات وشّددنا التكلٌؾ 
علٌهم فؤمرناهم بمتل النفس والخروج من األوطان كما فرض ذلن على بنً إِسرابٌل"
(ٙ). 

أنهم آمنوا بما أنزل إلٌن ، ولو أنا فرضنا على هإالء الذٌن ٌزعمون لال الطبري:أي:" 
المحتكمٌن إلى الطاؼوت ، أن ٌمتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلن أو أن ٌخرجوا من دٌارهم مهاجرٌن 

 .(2)منها إلى دار أخرى سواها"
كما أمر أصحاب موسى أن ٌمتل بعضهم بعًضا بالخناجر ، لم ٌفعلوا إال  لال مجاهد:" 
 .(1)للٌل منهم"

[، "أي: ما استجاب وال انماد إِال للٌل ٙٙفَعَلُوهُ إِالَّ لَِلٌٌل ِمْنُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َما 
 .(5)منهم"

 .(ٓٔ)ولرأ ابن عامر:}ما فعلوه إال للٌبل منهم {، نصبا
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ًٌْرا َلُهْم َوأََشدَّ تَثْبٌِتًا{ ]النساء [، ٙٙ:  لوله تعالى:}َوَلْو أَنَُّهْم فَعَلُوا َما ٌُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخ
 .(ٔ)أي:"ولو أنهم استجابوا لما ٌُنصحون به لكان ذلن نافعًا لهم، وألوى إلٌمانهم"

 .(ٕ)عن السدي : }لكان خًٌرا لهم وأشد تثبٌتًا{، لال : تصدٌمًا"
ولو أن هإالء المنافمٌن الذٌن ٌزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلٌن ،  لال الطبري:أي:"

دُّون عنن صدوًدا ، ]فعلوا[ ما ٌذّكرون به من طاعة هللا وهم ٌتحاكمون إلى الطاؼوت ، وٌص
ًٌْرا لَُهمْ  واالنتهاء إلى أمره، } { فً عاجل دنٌاهم ، وآجل معادهم، وأثبت لهم فً أمورهم لََكاَن َخ

، وألوم لهم علٌها، وذلن أن المنافك ٌعمل على شن ، فعمله ٌذهب باطبل وعناإه ٌضمحّل 
على وناٍء وضعؾ، ولو عمل على بصٌرة ، الكتسب بعمله  فٌصٌر هباء ، وهو بشكه ٌعمل

أجًرا ، ولكان له عند هللا ذخًرا ، وكان على عمله الذي ٌعمل ألوى ، ولنفسه أشدَّ تثبٌتًا ، إلٌمانه 
 .(ٖ)بوعد هللا على طاعته ، وعمله الذي ٌعمله "

ِهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا :}َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلٌَْ إسحاق السبٌعً:" لما نزلت لال أبو 
، لال رجل : لو أمرنا لفعلنا ، والحمد هلل الذي عافانا! فبلػ ِمْن ِدٌَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ لَِلٌٌل ِمْنُهْم { 

واسًإّن من أمتً لَِرجاال اإلٌمان أثبت فً للوبهم من الجبال ا»ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال :   .(ٗ)«"لرَّ
ٌِْهْم أَِن اْلتُلُوا أَنْ و فَُسكُْم عن شرٌح بن عبٌد لال: لما تلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلٌة : }َولَْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَ

فمال: لو أن أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدٌَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ لَِلٌٌل ِمْنُهْم{، أشار بٌده إلى عبد هللا بن رواحة، 
 .(٘)ٌعنً ابن رواحة" -هللا كتب ذلن لكان هذا من أولبن الملٌل

ٌِْهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم{، وعن   عامر بن عبد هللا بن الزبٌر لال: لما نزلت: }َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَ
 .(ٙ)«"ٌا أبا بكر صدلت»لال أبو بكر: ٌا رسول هللا، وهللا لو أمرتنً أن ألتل نفسً لفعلت. لال:

ٌِْهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدٌَاِركُْم َما   سبل سفٌان عن لوله: "}َوَلْو أَنَّا َكتَْبَنا َعلَ
 .(2)«"لو نزلت كان ابن أم عبد منهم»فَعَلُوهُ إِالَّ لَِلٌٌل ِمْنُهْم{، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 الفوائد:
تعالى أنه لو كتب على عباده األوامر الشالة على النفوس من لتل النفوس والخروج من  أخبر-ٔ

الدٌار لم ٌفعله إال الملٌل منهم والنادر، فلٌحمدوا ربهم ولٌشكروه على تٌسٌر ما أمرهم به من 
 .(1)األوامر التً تسهل على كل أحد، وال ٌشك فعلها

من المكروهات، لتخؾ علٌه العبادات، وٌزداد حمدا أنه ٌنبؽً أن ٌلحظ العبد ضد ما هو فٌه  -ٕ
 .(5)وشكرا لربه

ٌنبؽً للعبد، أن ٌنظر إلى الحالة التً ٌلزمه المٌام بها فٌكملها، ثم ٌتدرج شٌبا فشٌبا حتى أنه -ٖ
ٌصل إلى ما لدر له من العلم والعمل فً أمر الدٌن والدنٌا، وهذا بخبلؾ من طمحت نفسه إلى 

م ٌإمر به بعد، فإنه ال ٌكاد ٌصل إلى ذلن بسبب تفرٌك الهمة، وحصول أمر لم ٌصل إلٌه ول
 .(ٓٔ)الكسل وعدم النشاط
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ولو أنا كتبنا علٌهم أن التلوا  ، فمال:}هللا عز وجل جعل الجبلء عن الوطن بمرتبة المتلأن -ٗ
ضربه فضرب المثل بمفارلة الدار كما  {،أنفسكم، أو اخرجوا من دٌاركم ما فعلوه إال للٌل منهم

 .(ٔ)بمفارلة الحٌاة
 المرآن

 [3ٙ({ ]النساء : 3ٙ}َوإِذًا آَلتَْينَاهُْم ِمْن لَُدن ا أَْجًرا َعِظيًما )
 التفسٌر:

 وألعطٌناهم من عندنا ثوابًا عظًٌما فً الدنٌا واآلخرة.
َناهُْم ِمْن لَُدنَّا{ ]النساء :  ٌْ عندنا ثمرة [، أي:" وألعطٌناهم من 2ٙلوله تعالى:} َوإِذًا آَلتَ

 .(ٕ)الطاعة"
جواب لسإال ممدر كؤنه لٌل وما ٌكون لهم بعد التثبٌت فمال وإذا لو  لال البٌضاوي:"

 .(ٖ)تثبتوا آلتٌناهم، ألن إذا جواب وجزاء"
لو أنهم فعلوا ما ٌوعظون به لكان خًٌرا لهم، إلٌتابنا إٌاهم على و لال الطبري:أي:"

 .(ٗ)"واالنتهاء إلى أمرنافعلهم ما وِعظُوا به من طاعتنا 
ولو أنهم فعلوا هذا الخٌر العظٌم وامتثلوا ما أمروا به وأخلصوا  :أي لال المراؼً:"

 .(٘)"العمل
 .(ٙ)أي : من عندنا " "ِمْن لَُدنَّا{، لال ابن كثٌر:}
وإنما لال: }من لدنا{، ألنه تعالى ال ٌكاد ٌنسب إلى نفسه من النعم إال ما لال الراؼب:"

 .(2)أجلها لدرا وأعظمها خطرا، نحو: وروحنا"كان 
 .(1)ثواباً كثٌرا" أي:" [،2ٙأَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء :  لوله تعالى:}

 .(5)"جزاء وثوابًا عظًٌما لال الطبري:أي:"

 .(ٓٔ)ثوابا وافرا" لال البؽوي:أي:"
 .(ٔٔ)ٌعنً : الجنة" لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٔ)لال السمعانً:"هو الجنة"
 .(ٖٔ)"ثوابا فً اآلخرة :أي المرطبً:"لال 

 .(ٗٔ)"ثوابا وافرا جزٌل :ٌعنً لال الخازن:"
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المراد: العطاء المتفضل به من عنده، وتسمٌته أجرا، ألنه تابع لؤلجر  لال الزمخشري:"
 .(ٔ)ال ٌثبت إال بثباته"

عن أبً هرٌرة  . وروي(ٕ)ِمْن لَُدنَّا أَْجًرا َعِظًٌما{،لال: الجنة" عن سعٌد بن جبٌر لوله: }
 .(ٖ)هرٌرة وعكرمة وأنس، والضحان ولتادة نحو ذلن

بٌّن أنهم لو لبلوا الموعظة، لجمع لهم بٌن خٌر الدنٌا واآلخرة، وذلن هو  لال الراؼب:"
 .(ٗ)[ "2ٔ}َوالَِّذٌَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم هًُدى{ ]دمحم :  المعنً بموله:

 الفوائد:

فً العاجل واآلجل الذي  هو الثواب العظٌم  بهٌحصل لهم على فعل ما ٌوعظون أنه مما -ٔ
ٌكون للروح والملب والبدن، ومن النعٌم الممٌم مما ال عٌن رأت، وال أذن سمعت، وال خطر 

 على للب بشر.
أن هللا تعالى وصؾ هذا األجر بالعظٌم، والشًء الذي وصفه أعظم العظماء بالعظمة ال بد  ٕ

فٌها ما ال »ولد لال علٌه الصبلة والسبلم:  ٌكون عظٌما،وأن ٌكون فً نهاٌة الجبللة، وكٌؾ ال 
 .(ٙ()٘)«عٌن رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على للب بشر
 المرآن
 [3ٙ({ ]النساء : 3ٙ}َولََهَدْينَاهُْم ِصَراًطا ُمْستَِميًما )

 التفسٌر:
 وألرشدناهم ووفمناهم إلى طرٌك هللا الموٌم.

َناهُْم{   ٌْ  .(2)[، أي:" وألرشدناهم ووفمناهم"1ٙ]النساء : لوله تعالى: }َولََهَد
 .(1)أي: فً الدنٌا واآلخرة" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)وللطفنا بهم ووفمناهم الزدٌاد الخٌرات" لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٓٔ)[، أي:" إلى طرٌك هللا الموٌم"1ٙلوله تعالى:} ِصَراًطا ُمْستَِمًٌما{ ]النساء :  
 .(ٔٔ)راط المستمٌم"لال البؽوي:" أي: إلى الص

ٌصلون بسلوكه جناب المدس وٌفتح علٌهم أبواب الؽٌب، لال النبً صلى هللا  لال البٌضاوي:أي:"
 .(ٔ)"(ٕٔ)« من عمل بما علم ورثه هللا علم ما لم ٌعلم»علٌه وسلم 
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 ، وجوه من التفسٌر:«الصراط المستمٌم»وفً  
 .(ٕ)-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللارواه أبو نواس االنصاري عن «. كتاب هللا»أحدها: أنه 
 .(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص-رواه أبو نواس االنصاري أٌضا عن رسول هللا«. اإلسبلم»والثانً: أنه 

 .(ٗ)والثالث: أن الصراط المستمٌم : هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصاحباه من بعده. لاله أبو العالٌة
 .(٘)صدق أبو العالٌة، ونصح" لال عاصم: "فذكرناه ذلن للحسن، فمال:  

 .(ٙ)والرابع: أن الصراط المستمٌم هو: الحك. وهذا لول مجاهد
الذي وعدهم، هو الذي حرض على سإاله فً « الصراط المستمٌم»لال الراؼب:"و

َراَط اْلُمْستَِمٌَم{ ]الفاتحة :   .(2)["ٙلوله: }اْهِدنَا الّصِ
ٌمان المإدي إلى الجنة، وجاء ترتٌب هذه اإل« : الصراط المستمٌم»لال ابن عطٌة:" و  

اآلٌة كذا، ومعلوم أن الهداٌة لبل إعطاء األجر، ألن الممصد إنما هو تعدٌد ما كان هللا ٌنعم به 
 .(1)علٌهم دون ترتٌب، فالمعنى: ولهدٌناهم لبل حتى ٌكونوا ممن ٌإتى األجر"

 الفوائد:
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-تحكٌم الشرٌعة واالنمٌاد التام للرسول أن الهداٌة تكون من ثمرة -ٔ
ٌْنأن الهداٌة من هللا تعالى، -ٕ َولَاَل اهل الّسنة ان اْلِهَداٌَة من هللا تَعَالَى على َوْجَه

(5): 
ٌِْه وَعلى َهذَا اْلَوْجه ٌَصح  :احدهما َعاء الٌه َونصب االدلة َعلَ من ِجَهة ابانة اْلحك َوالدُّ

سُل والى كل َداع الى دٌن هللا عز َوجل النهم ٌرشدون اهل التَّْكِلٌؾ الى  اضافة اْلِهَداٌَة الى الرُّ
ٌِْه َوسلم }َوإنَّن لتهدي إَِلى هللا تَعَالَى َوَهذَا تَؤِْوٌل لَول هللا عز َوجل فًِ َرسُوله صلى هللا عَ  لَ

 .ِصَراط ُمْستَِمٌم{ اى تَْدعُو الٌه
من ِهَداٌَة هللا سُْبَحانَهُ ِلِعبَاِدِه خلك االهتداء فًِ لُلُوبهم َكَما ذكره فًِ لَْوله  :َواْلَوْجه الثانى

ْسبَلِم َومن ٌرد أَن ٌضله ٌَْجعَل  ،َصدره ضٌما حرجا{ }فَمن ٌرد هللا أَن ٌهدٌه ٌْشَرح َصدره ِلئْلِ

ٌِْه اال هللا تَعَالَى   .َوَهذَا النَّْوع من اْلِهَداٌَة اَل ٌمدر َعلَ
َواْلِهَداٌَة االولى من هللا تَعَاَلى َشاِملَة لَجِمٌع اْلُمَكّلفٌن َواْلِهَداٌَة الثَّانٌَِة من خاصته للمهتدٌن 

و إِلَى َدار السَّبَلم َوٌْهِدي من ٌََشاء إِلَى ِصَراط وفى تَْحِمٌك ذَِلن نزل لَول هللا تَعَالَى }َوهللا ٌَْدعُ 
 ُمْستَِمٌم{

 المرآن
يِمينَ  ّدِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن الن بِيِّيَن َوالّصِ ُسوَل فَؤُولَئَِن َمَع ال ِذيَن أَْنعََم ّللا  َ َوالر   َوالشَُّهَداِء }َوَمْن يُِطِع ّللا 

اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِن َرفِ   [3ٙ({ ]النساء : 3ٙيمًا )َوالص 
 التفسٌر:
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ومن ٌستجب ألوامر هللا تعالى وهدي رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فؤولبن الذٌن َعظَُم شؤنهم ولدرهم، فكانوا 
فً صحبة َمن أنعم هللا تعالى علٌهم بالجنة من األنبٌاء والصدٌمٌن الذٌن كُمل تصدٌمهم بما 

وعمبل والشهداء فً سبٌل هللا وصالح المإمنٌن، وَحسَُن هإالء جاءت به الرسل، اعتماًدا ولوال 
 رفماء فً الجنة.

 فً سبب نزول اآلٌة:
جعفر بن أبً المؽٌرة ، عن سعٌد بن جبٌر لال : "جاء رجل أخرج الطبري من طرٌك  

فبلن ، مالً أران محزونًا ؟ لال  من األنصار إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو محزون ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا
: ٌا نبً هللا ، شًء فكرت فٌه! فمال : ما هو ؟ لال : نحن نؽدو علٌن ونروح ، ننظر فً وجهن 
ونجالسن ، ؼًدا ترفع مع النبٌٌن فبل نصل إلٌن! فلم ٌرّد النبً ملسو هيلع هللا ىلص شٌبًا. فؤتاه جبرٌل علٌه السبلم 

ٌِمٌَن }َوَمْن ٌُِطِع بهذه اآلٌة :  ّدِ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن َوالّصِ ُ َعلَ ُسوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ َ َوالرَّ َّللاَّ
اِلِحٌَن َوَحسَُن أُولَبَِن َرفٌِمًا{  .(ٔ). لال : فبعث إلٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص فبشره"َوالشَُّهَداِء َوالصَّ

عن أبً الضحى ، ، (ٗ)، والواحدي(ٖ)وابن أبً حاتم (ٕ)وفً السٌاق نفسه أخرج الطبري 
، عن مسروق لال : "لال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا رسول هللا ، ما ٌنبؽً لنا أن نفارلن فً 

سُوَل{ الدنٌا ، فإنن لو لَْد ِمتَّ ُرفِعت فولنا فلم نرن! فؤنزل هللا : َ َوالرَّ  .(٘)، اآلٌة"}َوَمْن ٌُِطِع َّللاَّ
 نحوذلن. (2)، والربٌع(ٙ)وروي عن لتادة

لال ناس من األنصار : ٌا رسول هللا ، إذا أدخلن هللا الجنة فكنت فً  ولال السدي:" 
ُسوَل{ أعبلها ، ونحن نشتاق إلٌن ، فكٌؾ نصنع ؟ فؤنزل هللا : َ َوالرَّ  .(1)"}َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ

النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا نبً هللا: إن لنا منن عن عكرمة لال: "أتى فتى وأخرج ابن ابً حاتم  
نظرة فً الدنٌا، وٌوم المٌامة ال نران، ألنن فً الجنة فً الدرجات العلى، فؤنزل عز وجل:} 

الِ  ٌِمٌَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ ّدِ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن َوالّصِ ُ َعلَ ِحٌَن َوَحسَُن أُولَبَِن فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ

 .(5)«"أنت معً فً الجنة إن شاء هللا»َرفٌِمًا{، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
لالت: "جاء رجل إلى النبً  -رضً هللا عنها-وأخرج الطبرانً عن األسود، عن عابشة 

، وإنن ألحب إلً من أهلً، وأحب إلً فمال: ٌا رسول هللا، وهللا إنن ألحب إلً من نفسً -ملسو هيلع هللا ىلص  -
من ولدي، وإنً ألكون فً البٌت فؤذكرن فما أصبر حتى آتٌن فؤنظر إلٌن، وإذا ذكرت موتً 
وموتن عرفت أنن إذا دخلت الجنة رفعت مع النبٌٌن، وأنً إذا دخلت الجنة خشٌت أن ال أران، 

سُوَل فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن  هذه اآلٌة:حتى نزل جبرٌل ب -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلم ٌرد علٌه النبً  َ َوالرَّ }َوَمْن ٌُِطِع َّللاَّ
ٌِمٌَن .....{، اآلٌة" ّدِ ٌٌَِّن َوالّصِ ٌِْهْم ِمَن النَّبِ ُ َعلَ أَْنعََم َّللاَّ
(ٔٓ). 
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ولال مماتل:" نزلت فً رجل من األنصار ٌسمى عبد هللا بن زٌد بن عبد ربه  
رضً هللا  -وهو الذي رأى األذان فً المنام مع عمر بن الخطاب- ملسو هيلع هللا ىلص -األنصاري، لال للنبً

: إذا خرجنا من عندن إلى أهالٌنا اشتمنا إلٌن فلم ٌنفعنا شًء حتى نرجع إلٌن، فذكرت  -عنهما
}َوَمْن ٌُِطِع  -عز وجل -فؤنزل هللا« . ٕ»درجاتن فً الجنة، فكٌؾ لنا برإٌتن إن دخلنا الجنة 

َ َوال سُوَل{ "َّللاَّ رَّ
(ٔ). 

لال ابن عطٌة:" وحكى مكً عن عبد هللا هذا، أنه لما مات النبً علٌه السبلم، لال: اللهم  
 .(ٕ)أعمنً حتى ال أرى شٌبا بعده، فعمً"

 -ملسو هيلع هللا ىلص -أتاه ابنه وهو فً حدٌمة له فؤخبره بموت النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فلما توفً النبً ولال مماتل:" 
صلى  -ال عند ذلن: اللهم اعمنً فبل أرى شٌبا بعد حبٌبً أبدا. فعمً مكانه وكان ٌحب النبًفم

 .(ٖ)فى الجنة" -ملسو هيلع هللا ىلص -مع النبً -عز وجل -حبا شدٌدا فجعله هللا -هللا علٌه وسلم
عن الكلبً، لال: "نزلت فً ثوبان مولى (٘)، والواحدي(ٗ)-بؽٌر إسناد -وذكر الثعلبً  

وكان شدٌد الحب له للٌل الصبر عنه، فؤتاه ذات ٌوم ولد تؽٌر لونه ونحل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
فمال: ٌا رسول « ٌا ثوبان ما ؼٌر لونن؟ »جسمه ٌعرؾ فً وجهه الحزن، فمال له رسول هللا: 

ة حتى هللا ما بً من ضر وال وجع ؼٌر أنً إذا لم أرن اشتمت إلٌن واستوحشت وحشة شدٌد
ألمان، ثم ذكرت اآلخرة وأخاؾ أن ال أران هنان، ألنً أعرؾ أنن ترفع مع النبٌٌن، وأنً وإن 
دخلت الجنة كنت فً منزلة أدنى من منزلتن، وإن لم أدخل الجنة فذان أحرى أن ال أرن أبدا، 

 .(ٙ)فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
سُوَل{   َ َوالرَّ [، أي:" ومن ٌستجب ألوامر هللا 5ٙ]النساء : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطِع َّللاَّ

 .(2)تعالى وهدي رسوله دمحم صلى هللا علٌه"
 .(1)أي: فً الفرابض، والرسول، أي: فً السنن" لال الواحدي:" 

ٌِْهْم { ]النساء :  ُ َعلَ [، أي:" فؤولبن الذٌن َعظَُم 5ٙلوله تعالى:}فَؤُوَلبَِن َمَع الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ
 .(ٔ)ولدرهم، فكانوا فً صحبة َمن أنعم هللا تعالى علٌهم بالجنة"شؤنهم 
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 .(ٕ)"لال الواحدي:"ٌعنً: المطٌعٌن
وهذه اآلٌة تفسٌر لوله تعالى: }اهدنا الصراط المستمٌم صراط الذٌن  لال ابن عطٌة:"
أنهم فً دار واحدة، ومتنعم واحد، وكل من  -أنهم معهم -[، ومعنى٘أنعمت علٌهم{ ]الفاتحة: 

فٌها لد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه أن ٌعتمد أنه مفضول، وإن كنا نحن لد علمنا من 
 .(ٖ)الشرٌعة أن أهل الجنة تختلؾ مراتبهم على لدر أعمالهم، وعلى لدر فضل هللا على من شاء"

ٌٌَِّن{ ]النساء :   .(ٗ)[، أي:" من األنبٌاء"5ٙلوله تعالى:}ِمَن النَّبِ
أي: أنه ٌستمتع برإٌة النبٌٌن، وزٌارتهم، والحضور معهم، فبل ٌتوهمن  لال الواحدي:"

 .(٘)من أجل أنهم فً أعلى علٌٌن أنه ال ٌراهم"
أي ال تفوتهم رإٌة األنبٌاء ومجالستهم ال أنهم  ٌرفعون إلى درجة  لال البؽوي:"

 .(ٙ)األنبٌاء"
 .(2)ولال عكرمة: "النبٌون هاهنا: دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
ٌِمٌَن{ ]النساء :  ّدِ [، أي: " والصدٌمٌن الذٌن كُمل تصدٌمهم بما 5ٙلوله تعالى:}َوالّصِ
 .(1)جاءت به الرسل، اعتماًدا ولوال وعمبل "

عن ابن جرٌج، لال: "ولال ؼٌر مجاهد، عن أبً ذر، فً لوله جل أخرج ابن المنذر 
 .(5)صدٌمٌن: المإمنٌن "وعز " }مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌمٌن{، ال
 .(ٓٔ)ولال الكلبً: "الصدٌمون: أفاضل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

الصدٌمون: أفاضل صحابة األنبٌاء الذٌن تمدموا فً تصدٌمهم كؤبى  لال الزمخشري:"
 .(ٔٔ)عنه وصدلوا فً ألولهم وأفعالهم" بكر الصدٌك رضى هللا
 .(ٕٔ)أفاضل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والصدٌك المبالػ فً الصدق" لال البؽوي:"

 .(ٖٔ)وروي عن النبً علٌه السبلم:" الصدٌمون: المتصدلون"

 .(ٗٔ)حٌن عاٌنوهم" -علٌهم السبلم -هم أول من صدق باألنبٌاء ولال مماتل:"
 .(٘ٔ)ولال عكرمة: " والصدٌمون: أبو بكر"
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من صدق بكل ما أمر هللا، ال ٌدخله شن، وصدق  والصدٌمٌن: كل لال الواحدي:"
األنبٌاء فهو صدٌك، وهو لول هللا تعالى: }والذٌن آمنوا باهلل ورسله أولبن هم الصدٌمون{ 

 .(ٔ)["5ٔ]الحدٌد: 
 :(ٕ)وفً تسمٌة الصدٌك لوالن
ْدِق . ٌل من الّصِ  أحدهما : أنه فِعِّ
 والثانً : أنه فِعٌّل من الَصَدلَة .

 .(ٖ)[ أي: " والشهداء فً سبٌل هللا"5ٙتعالى:}َوالشَُّهَداِء{ ]النساء : لوله 
 .(ٗ)ٌعنً: المتلى فً سبٌل هللا بالشهادة" لال مماتل:"
لٌل: هم الذٌن استشهدوا فً ٌوم أحد، ولٌل: الذٌن استشهدوا فً سبٌل  لال البؽوي:"

 .(٘)هللا"
 .(ٙ)"-هللا عنهمرضً -ولال عكرمة: " والشهداء عمر وعثمان وعلً 

}الشهداء{، جمع شهٌد ، وهو الممتول فً سبٌل َّللاَّ تعالى" لال الماوردي:"
(2). 

والشهداء الممتولون فً سبٌل هللا، هم المخصوصون بفضل المٌتة، وهم  لال ابن عطٌة:"
الذٌن فرق الشرع حكمهم فً ترن الؽسل والصبلة، ألنهم أكرم من أن ٌشفع لهم، ]و[ الشهداء 

 .(1)فً هذه اآلٌة ٌعم أنواع الشهداء"
 :(5)وفً تسمٌة الشهٌد لوالن

 هللا .أحدهما : لمٌامه بشهادة الحك ، حتى لتل فً سبٌل 
والثانً : ألنه ٌشهد كرامة هللا تعالى . فً اآلخرة . وٌشهد على العباد بؤعمالهم ٌوم المٌامة إذا 

 ختم له بالمتل فً سبٌل هللا .
اِلِحٌَن{ ]النساء :   .(ٓٔ)[، أي: "وصالح المإمنٌن"5ٙلوله تعالى:}َوالصَّ

 .(ٔٔ)ٌعنً: المإمنٌن أهل الجنة" لال مماتل:"
 .(ٕٔ)سابر المسلمٌن" هم لال الواحدي:"

 .(ٖٔ)"-رضً هللا عنهم-ولال عكرمة: " }والصالحٌن{: سابر الصحابة 
 الصالحون، جمع صالح، وفٌه لوالن :لال الماوردي:"

 أحدهما : أنه كل من صلح عمله .
 .(ٔ)والثانً : هو كل من صلحت سرٌرته وعبلنٌته"
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[، أي:" وَحسَُن هإالء رفماء فً 5ٙلوله تعالى:}َوَحسَُن أُولَبَِن َرفٌِمًا{ ]النساء : 
 .(ٕ)الجنة"

 .(ٖ)أي األنبٌاء ومن معهم حسنوا رفٌما" لال الزجاج:"
فٌه معنى التعجب كؤنه لٌل: وما أحسن أولبن رفٌما! وهذا ترؼٌب  لال الزمخشري:"

 .(ٗ)للمإمنٌن فً الطاعة، حٌث وعدوا مرافمة ألرب عباد هللا إلى هللا وأرفعهم درجات عنده"
االثرم، عن أبً عبٌدة: " }وحسن أولبن رفٌما{ أي رفماء ، والعرب تلفظ بلفظ  عن

 :(٘)الواحد والمعنى ٌمع على الجمٌع لال عباس بن مرداس
 فملنا أسلموا إنا أخوكم                     فمد بربت من اإلحن الصدور 
ولال فً المرآن: }ٌُْخِرُجكُْم ِطْفبًل{ 

 .(2)، والمعنى: أطفاال"(ٙ)
وسمً الصاحب رفٌما الرتفالن به وبصحبته، وٌمال للجماعة فً السفر:  لال الواحدي:"

 .(1)رفمة الرتفاق بعضهم ببعض"
 :(5)، ففٌه لوالن«الرفٌك»وأما 

 أحدهما : أنه مؤخوذ من الرفك فً العمل .

 والثانً : أنه مؤخوذ من الرفك فً السٌر .
 .(ٓٔ)لرئ: }وحسن{، بسكون السٌن

الزبٌر، عن عابشة لالت: "كنت أسمع أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ال ٌموت حتى  عن عروة بن
َمَع » ٌخٌر بٌن الدنٌا واآلخرة، لالت: وأصابته بحة فً مرضه الذي مات فٌه، فسمعته ٌمول: 

ٌِمٌَن َوالشَُّهَداِء َوا ّدِ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن َوالّصِ ُ َعلَ اِلِحٌَن َوَحسَُن أُولَبَِن َرفٌِمًا{الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ ، فظننت «لصَّ
 .(ٔٔ)أنه خٌر"
ٌعنً عبد هللا بن ٌزٌد بن هرمز وهو -سمعت ذلن الرجل  عن ابن وهب، لال مالن:" 

: ٌبعث منها أشراؾ هذه األمة ٌوم المٌامة، وحولها الشهداء أهل بدر -ٌصؾ المدٌنة وفضلها
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ٌِمٌَن وأحد والخندق، ثم تبل مالن هذه اآلٌة: ّدِ ٌِْهْم ِمَن النَّبٌٌَِِّن َوالّصِ ُ َعلَ } فَؤُولَبَِن َمَع الَِّذٌَن أَْنعََم َّللاَّ
اِلِحٌَن َوَحسَُن أُولَبَِن َرفٌِمًا{، واآلٌة التً بعدها" َوالشَُّهَداِء َوالصَّ
(ٔ). 

 الفوائد:
سّمى هللا تبارن وتعالى من ثمرة إطاعة هللا والرسول مرافمة النبٌٌن والصدٌمٌن، إذ  أنه-ٔ

وجعل عالبتهما معٌة كرٌمة وُمماماً كرٌماً فً صحبة كرٌمة فً  ،«طاعة»التحاكم إلى الرسول 
جوار هللا الكرٌم وحك لمن ألام هذا التحاكم على ما ٌرٌد هللا تعالى، أن ٌرلى ُصعُداً مع هذه 

والشهداء والصالحٌن هم خٌر الصحبة المباركة فً الفردوس األعلى، ألن النبٌٌن والّصّدٌمٌن 
من أطاع هللا تعالى ظاهراً وباطناً وألام شرٌعته ووّحده، فمن حذا حذوهم ُحِشر معهم وصحبهم 

 ً  .(ٕ)فً الفردوس األعلى من الجنة وهو طرٌك مفتوح لكّل من التدى بهم ظاهراً وباطنا
أَْبِشُروا وترن الفضول، ومن ثم َ مبل وصٌتهوت-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً سنة أن السبلمة تكون فً اإللتزام ب -ٕ

 مع الذٌن انعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصالحٌن. بِاْلفَْضِل والكرامة َواْلُخلُود فًِ َدار الممامة
المعٌة من حٌث ، ولٌس المراد من جهة رفع الحجابهو المعٌة  فً اآلٌة،المراد بالمعٌة أن -ٖ

 .الممام
طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تثمر الهداٌة، وثبات الملب علٌها، ومخالفته تثمر دلٌل على أن أن اآلٌة  -ٗ

 .زٌػ الملب، واضطرابه، وعدم ثباته
 إن الحموق ثبلثة:-٘
 حك هلل تعالى ال ٌكون ألحد من الخلك، وهو عبادة هللا والرؼبة إلٌه، وتوابع ذلن. -
 رة.ولسم مختص بالرسول، وهو التعزٌر والتولٌر والنص -
ولسم مشترن، وهو اإلٌمان باهلل ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع هللا بٌن هذه الحموق  -

ُروهُ َوتَُولُِّروهُ َوتَُسّبُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{ ]الفتح :  ِ َوَرُسوِلِه َوتَُعّزِ  .[5فً لوله: }ِلتُْإِمنُوا ِباَّللَّ

الكامل، فإن هللا ٌتواله بؤن ٌخرجه من الظلمات بصرفها على أن من جاء باإلٌمان اآلٌة دلت  -ٙ
 .عنه، أو صرفه عنها، وٌوفمه للنور وٌثبته علٌه

 .أن االستمامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس الفوائد:ومن  -2
 المرآن

ِ َعِليًما ) ِ َوَكفَى بِاَّلل   [3ٓ({ ]النساء : 3ٓ}ذَِلَن اْلفَْضُل ِمَن ّللا 
 التفسٌر:
العطاء الجزٌل من هللا وحده. وكفى باهلل علٌما ٌعلم أحوال عباده، وَمن ٌَستحكُّ منهم الثواب ذلن 

 الجزٌل بما لام به من األعمال الصالحة.
ِ{ ]النساء :   [، أي:" ذلن العطاء الجزٌل من هللا 2ٓلوله تعالى: }ذَِلَن اْلفَْضُل ِمَن َّللاَّ
 .(ٖ)وحده"
 .(ٗ)ٌعنً: هذا الثواب هو الفضل من هللا" لال مماتل:" 
 .(٘)تفضل به على من أطاعه" لال الواحدي:" 
 .(ٙ)أي : من عند هللا برحمته ، هو الذي أهلهم لذلن ، ال بؤعمالهم" لال ابن كثٌر:" 
ومرافمة المنعم علٌهم،  أن ما أعطى المطٌعون من األجر العظٌم لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔ)به علٌهم تبعا لثوابهم" من هللا، ألنه تفضل
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بٌّن هللا تعالى أن ذلن الفضل الذي ذكره بموله: }أنعم هللا علٌهم{، هو من  لال الراؼب:" 
 .(ٕ)هللا علً اإلطبلق، فنسب إلى نفسه تفخٌما ألمره"

 فإن لال لابل : أو لٌس بالطاعة وصلوا إلى ما وصلوا إلٌه من فضله ؟ لال الطبري:"
ٌطٌعوه فً الدنٌا إال بفضله الذي تفضل به علٌهم ، فهداهم به لطاعته ،  لٌل له : إنهم لم

 .(ٖ)فكل ذلن فضل منه تعالى ذكره"
ِ َعِلًٌما{ ]النساء :  [، " أي: وكفى به تعالى مجازٌاً لمن أطاع 2ٓلوله تعالى:}َوَكفَى بِاَّللَّ

 .(ٗ)عالماً بمن ٌستحك الفضل واإِلحسان"
 .(٘)، ٌعنً: عالما بها"}علٌما{ لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٙ)معناه: كفى هللا علٌما، والباء مإكدة. المعنى اكتفوا باهلل علٌما" لال الزجاج:"
لال البؽوي:" أي: بثواب اآلخرة، ولٌل: بمن أطاع رسول هللا وأحبه، وفٌه بٌان أنهم لن 

 .(2)ٌنالوا تلن الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل هللا عز وجل"
 .(1)أي : هو علٌم بمن ٌستحك الهداٌة والتوفٌك"ثٌر:"لال ابن ك

 .(5)أي: أنه ال ٌضٌع عنده عمل عامل ألنه ال ٌخفى علٌه شًء" لال الواحدي:"
بجزاء من أطاعه أو أراد أن فضل المنعم علٌهم ومزٌتهم من هللا،  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٓٔ)ألنهم اكتسبوه بتمكٌنه وتوفٌمه وكفى باهلل علٌما بعباده فهو ٌوفمهم على حسب أحوالهم"
 الفوائد:

 .ٌهدي من ٌشاء بفضله وحكمتهأن هللا تعالى -ٔ
سبحانه فهو  ،ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ صفةٌ ذاتٌةٌ : اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»تعالى:من أسمابه  -ٕ
 .(ٔٔ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك، وجاء :العلٌم  لال أبو سلٌمان:" 

 .(ٕٔ)"للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم ،فعٌل :على بناء
 .(ٖٔ)"اللهم إنً أستخٌرن بعلمن جاء فً الحدٌث:"

إنن على " حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما ولول الخِضر لموسى علٌهما السبلم:وفً 
 .(ٗٔ)"هللا علمنٌه ال تعلمه علٍم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه، وأنا على علٍم من علم

 

                                                                                                                                                                               



ٕٕٔ 
 

 المرآن
 [3ٔ({ ]النساء : 3ٔفَاْنِفُروا ثُبَاٍت أَِو اْنِفُروا َجِميعًا )}يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركُْم 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا خذوا حذركم باالستعداد لعدوكم، فاخرجوا لمبللاته جماعة بعد جماعة أو 

 مجتمعٌن.
باَّلّل وصدلوا [، " أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا 2ٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا { ]النساء :  
 .(ٔ)رسوله"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  

 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"
وعن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها  
 .(ٖ)المساكٌن"
بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم كما أن تصدٌر الحكم  

النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص 
 .(ٗ)فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
 .(٘)[، أي:" احترزوا من عدوكم واستعدوا له"2ٔلوله تعالى:}ُخذُوا ِحْذَركُْم{ ]النساء : 

 .(ٙ)ٌعنً: عدتكم من السبلح" لال مماتل:"
 .(2)احذروا واحترزوا من العدو وال تمكنوه من أنفسكم" لال الزمخشري:أي:"

 .(1)أي: عدتكم، والحذر: ما ٌتمى به من العدو، نحو العدة والسبلح" لال السمعانً:"

أمر هللا أن ال ٌلمً المإمنون بؤٌدٌهم إلى التهلكة وأن ٌحذروا عدوهم وأن  لال الزجاج:"
لى ٌجاهدوا فً هللا حك الجهاد، لٌبلو هللا األخٌار وضمن لهم مع ذلن النصر، ألنه لو تولى هللا تعا

 .(5)لتل أعدابه بؽٌر سبب لآلدمٌٌن لم ٌكونوا مثابٌن، ولكنه أمر أن ٌإخذ الحذر"
ٌؤمر هللا عباده المإمنٌن بؤخذ الحذر من عدوهم ، وهذا ٌستلزم التؤهب  لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)لهم بإعداد األسلحة والعدد وتكثٌر العدد بالنفٌر فً سبٌله"
[، " أي: اخرجوا إِلى الجهاد 2ٔاْنِفُروا َجِمًٌعا { ]النساء :  لوله تعالى:}فَاْنِفُروا ثَُباٍت أَوِ 

 .(ٔٔ)جماعات متفرلٌن، سرٌةً بعد سرٌة أو اخرجوا مجتمعٌن فً الجٌ  الكثٌؾ"
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ٌَا متفرلٌن، }أو انفروا جمٌعًا{، ٌعنً :  لال ابن عباس:" ، ٌمول : عصبًا ، ٌعنً: َسرا
 .(ٔ)كلكم"

 .(ٕ)وا ثبات{، لال : فرلًا ، للٌبل للٌبل"عن مجاهد فً لول هللا : " }فانفر
عن السدي : " }فانفروا ثبات{، فهً العصبة ، وهً الثبة، }أو انفروا جمٌعًا{، مع النبً 

 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٗ)" الثبات: الفرق" لال لتادة:

لٌن" لال الضحان:" رفانفروا ثبات{، ٌعنً : عصًبا متفّرِ
(٘). 

صلى هللا  -عصبا سراٌا جماعة إلى عدوكم أو انفروا إلٌهم جمٌعا مع النبً لال مماتل:"
 .(ٙ)إذا نفر" -علٌه وسلم

 .(2)عن مسلم بن حٌان الهذلً: }أو انفروا جمٌعا{، لال: مرة واحدة"
فانفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلحٌن، أو انفروا جمٌعًا مع  لال الطبري:أي:"

 .(1)نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص لمتالهم"
 .(5)ٌمول: عصبا ، ٌمول: إذا دعٌتم إلى السراٌا، أو دعٌتم لتنفروا جمٌعا" لال الفراء:"

 .(ٓٔ)انفروا جماعات متفرلة أو انفروا بعضكم إلى بعض" لال الزجاج:أي:"
لٌن إذا لم ٌكن معكم  لواحدي:"لال ا أَْي: فانهضوا إلى لماء العدّوِ }ثباٍت{ جماعاٍت ُمتفّرِ

سول إلى الجهاد" سول، }أو انفروا جمٌعاً{ إذا خرج الرَّ الرَّ
(ٔٔ). 

فانفروا إذا نفرتم إلى العدو. إما ثبات جماعات متفرلة سرٌة بعد  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٕٔ)ة واحدة، وال تتخاذلوا فتلموا بؤنفسكم إلى التهلكة"سرٌة، وإما جمٌعا أى مجتمعٌن كوكب

 :(ٖٔ)الجماعات المتفرلة، واحدها ثبة. لال زهٌر ابن أبً سلمى«: الثبات»و 
 َولَْد أَْؼُدوا َعلَى ثُبٍَة ِكَراٍم                   نََشاَوى َواِجِدٌَن ِلَما نََشاء 

 إذا أثنٌت علٌه فً حٌاته، وتؤوٌله أننوإنما اشتمت ثبة الجماعة من ثبٌت على الرجل 
 .(ٗٔ)جمعت ذكر محاسنه

} ثُبَاٍت { أي : جماعة بعد جماعة ، وفرلة بعد فرلة ، وسرٌة بعد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)سرٌة"
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 .(ٕ)ولرئ: }فانفروا{، بضم الفاء"
 .(ٖ)دلٌل على أن الجهاد فرض على الكفاٌة" لال السمعانً: وهذه اآلٌة:" 

، استندوا فً ذلم ما روي عن عطاء عن ابن (ٗ)لوم: إلى أن هذه اآلٌة منسوخةولد ذهب 
، (ٙ)، ولال: }انفروا خفافا وثماال{ (٘)عباس رضً هللا عنهما:" }خذوا حذركم فانفروا ثبات{

، ثم نسخ هذه اآلٌات، فمال: }وما كان المإمنون لٌنفروا (2)ولال: }إال تنفروا ٌعذبكم عذابا ألٌما{ 
 .(5)اآلٌة" (1)وال نفر من كل فرلة منهم طابفة{كافة فل

، وهذا المذهب ال ٌعمل علٌه. وأحوال (ٓٔ)لال ابن الجوزي:" وهذه الرواٌة فٌها مؽمز
المجاهدٌن تختلؾ، واألمر فً ذلن على حسب ما ٌراه اإلمام ولٌس فً هذه اآلٌات شًء منسوخ 

 .(ٔٔ)سلٌمان الدمشمً"بل كلها محكمات. ولد ذهب إلى ما لد ذهبت إلٌه، أبو 
 الفوائد:

ن التوكل على هللا تعالى ال ٌنافً اتخاذ األسباب بل إن التوكل ال ٌتم إال إذا اتخذ اإلنسان أ -ٔ
 لكل عمٍل ٌرٌده األسباب التً توصله إلى تحمٌمه فاهلل سبحانه وتعالى لد ربط المسببات بؤسبابها.

بممتضى فطرته وبممتضى التكلٌؾ الشرعً فإذا لال بل إن اإلنسان ٌنساق إلى األخذ باألسباب 
اإلنسان أنا متوكل على هللا فً تحصٌل رزلً ولم ٌتخذ األسباب التً توصله إلى ذلن وتحمك له 

 .مطلبه فهو مخالؾ للفطرة ومخالؾ لشرع هللا الذي جاء األمر فٌه باتخاذ األسباب
ولال تعالى: }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن  {،ِحْذَركُمْ  : }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُخذُوالال تعالى 

كُْم{ ٌِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ هللِا َوَعُدوَّ ةٍ َوِمْن ِرَباِط اْلَخ ولال سبحانه وتعالى: [، ٓٙ: األنفال ]لُوَّ
اِد التَّْمَوى{ ٌَْر الزَّ ُدوا فَإِنَّ َخ  [.52ٔ]البمرة:}َوتََزوَّ

اآلٌات كثٌر فً األمر باألخذ باألسباب مع التوكل على هللا فً إتمام األمور التً  وؼٌرها من
ٌسعى العبد فً تحصٌلها ألن التوكل من أعظم األسباب وأنفعها فً دفع المضار وجلب المنافع، 

فبل بد من األخذ باألسباب التً توصل اإلنسان إلى تحمٌك حاجاته والحصول على مطالبه، ومن 
 .(ٕٔ)األسباب فتوكله مشوب ومدخوللال بنفً 

، لالوا: لوال أن الحذر ٌمنع عنهم مكاٌد {خذوا حذركمْ :}استدل أهل المدر بهذه اآلٌة بموله-ٕ
 األعداء ما كان ألمره بالحذر إٌاهم معنى.
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فٌمال لهم: االبتمار ألمر هللا واالنتهاء عن نهٌه واجب علٌهم ألنهم به ٌسلمون من 
 ألن المعصٌة تزل، فابتمروا وانتهوا عما نهوا عنه.معصٌة هللا عز وجل 

صلى -ولٌس فً هذه اآلٌة دلٌل على أن حذرهم ٌنفع من المدر شٌبا، وهذا كمول النبً 
والمراد به طمؤنٌنة النفس ال أن ذلن ٌدفع المدر، ، (ٔ)«اعملها وتوكل: » -هللا علٌه وآله وسلم

 تعالى أثنى على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله كذلن فً أخذ الحذر فهو الدلٌل على ذلن، أن هللا
ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُ  ُ لََنا هَُو َمْواَلَنا َوَعلَى َّللاَّ وَن{ ]التوبة : حاكٌا عنهم: }لُْل لَْن ٌُِصٌبََنا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

 .(ٕ)ا لضى علٌهم ما كان هذا منً[، وأمر بذلن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌصٌبهم ؼٌر مٔ٘
 
 

 المرآن
ُ َعلَي  إِْذ لَْم أَكُْن مَ  ئَن  فَِإْن أََصابَتْكُْم ُمِصيبَةٌ لَاَل لَْد أَْنعََم ّللا  عَُهْم َشِهيًدا }َوإِن  ِمْنكُْم لََمْن لَيُبَّطِ

 [3ٕ({ ]النساء : 3ٕ)
 التفسٌر:

األعداء متثالبل وٌثبط ؼٌره عن عمد وإصرار، فإن وإنَّ منكم لنفًرا ٌتؤخر عن الخروج لمبللاة 
ر علٌكم وأُِصبتم بمتل وهزٌمة، لال مستبشًرا: لد حفظنً هللا، حٌن لم أكن حاضًرا مع أولبن  لُّدِ

ه تخلفه عنكم.  الذٌن ولع لهم ما أكرهه لنفسً، وسرَّ
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 

منهم فً الخطاب من جهة الجنس والسبب ومن جهة أحدهما: إنها نزلت فً المنافمٌن وإنما جمع 
 .(ٖ)اإلٌمان

ًَّ إِْذ لَْم  ُ َعلَ أخرج ابن ابً حاتم عن بكٌر بن معروؾ عن مماتل: "لوله: } لَاَل لَْد أَْنعََم َّللاَّ

أَكُْن َمعَُهْم َشِهًٌدا{، لال عدو هللا عبد هللا بن أبً: }لد أنعم هللا علً إذ لم أكن معهم شهٌدا{، 
 .(ٗ)ٌبنً مثل الذي أصابهم من الببلء والشدة"فٌص

لال مماتل بن سلٌمان:" نزلت فً عبد هللا بن أبً بن ملن بن أبً عوؾ بن الخزرج 
 .(٘)رأس المنافمٌن"

عن ابن أبً نجٌح ، عن مجاهد فً لوله : " }وإن منكم لمن لٌبطبن فإن واخرج الطبري 
 .(ٙ)ا عظًٌما{، ما بٌن ذلن فً المنافمٌن"أصابتكم مصٌبة{، إلى لوله : }فسوؾ نإتٌه أجرً 

نزلت فً المإمنٌن، ألن هللا خاطبهم بموله: }وإن منكم{، ولد فرق هللا والثانً: ولال البعض: أنها 
 .(2)[ٗٔبٌن المإمنٌن والمنافمٌن بموله: }َما هُْم ِمْنكُْم َواَل ِمْنُهْم{ ]المجادلة : 

 ها:لوله: }منكم{ ٌحتمل وجو لال الماترٌدي:"
 ٌحتمل: فً الظاهر منكم.
 وٌحتمل: فً الحكم منكم.

فً -وٌحتمل: فً الدعوى؛ ألنهم كانوا ٌدعون أنهم منا، وٌظهرون الموافمة للمإمنٌن، وإن كانوا 
 .(ٔ)لم ٌكونوا" -الحمٌمة
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 .(ٕ)انها نزلت فً المنافمٌن، وهذا لول اكثر المفسرٌن -وهللا أعلم-والراجح 
بعض المإمنٌن، ألن هللا  {وإن منكم لمن لٌبطبن}ولٌل: المراد بموله  لال المرطبً:" 

}َوَما هُْم ِمْنكُْم{  :ولد فرق هللا تعالى بٌن المإمنٌن والمنافمٌن بموله  {،وإن منكم}خاطبهم بموله: 
وإنما جمع بٌنهم فً الخطاب من جهة الجنس  ،وهذا ٌؤباه مساق الكبلم وظاهره ،[ٙ٘]التوبة : 

 .(ٖ)"والنسب كما بٌنا ال من جهة اإلٌمان. هذا لول الجمهور وهو الصحٌح
{ ]النساء : لوله تعالى: بَنَّ [، أي:" وإنَّ منكم لنفًرا ٌتؤخر عن 2ٕ}َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمْن لٌَُبَّطِ

 .(ٗ)إصرار"الخروج لمبللاة األعداء متثالبل وٌثبط ؼٌره عن عمد و
 .(٘)ٌمول: وإن منكم لمن لٌتخلفن عن الجهاد" لال مماتل بن جٌان:"
 .(ٙ)ٌعنً: لٌتخلفن النفر" لال مماتل بن سلٌمان:"

 .(2)أي: ممن أظهر اإلٌمان لمن ٌبطى عن المتال" لال الزجاج:"
 .(1)عن مجاهد لوله: }وإن منكم لمن لٌبطبن{، لال: فً المنافك"

أي: لٌتؤخرن، والبطء: التؤخٌر. ولٌل: هذا فً عبد هللا بن أبً بن  لال السمعانً:"
 .(5)سلول"

أْي: لٌتخلفنَّ وٌتثاللنَّ عن الجهاد وهم المنافمون وجعلهم من المإمنٌن من  لال الواحدي:"
 .(ٓٔ)حٌث إنَّهم أظهروا كلمة اإِلسبلم فدخلوا تحت حكمهم فً الظَّاهر"

ٌتثالل وٌتخلؾ عن الجهاد، ٌعنً المنافمٌن، فهذا  أي: وإن منكم من لال السمرلندي:"
 .(ٔٔ)الخطاب للمإمنٌن، فكؤنه ٌمول: إن فٌكم منافمٌن ٌتثاللون وٌتخلفون عن الجهاد"

أي لٌثاللن وٌتخلفن عن الجهاد والؽزو. ولٌل: معناه لٌصدلن ؼٌره، وهو  لال الثعلبً:"
 .(ٕٔ)عبد هللا بن أبً المنافك"
والخطاب لعسكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمبطبون منهم المنافمون ألنهم كانوا  لال الزمخشري:"

ٌؽزون معهم نفالا. ومعنى }لٌبطبن{، لٌتثاللن ولٌتخلفن عن الجهاد وبطؤ. بمعنى: أبطؤ كعتم 
بمعنى: أعتم، إذا أبطؤ، وٌجوز أن ٌكون منموال من بطإ، نحو؟ ثمل من ثمل، فٌراد لٌبطبن ؼٌره 

ثبطنه عن الؽزو، وكان هذا دٌدن المنافك عبد هللا ابن أبى، وهو الذي ثبط الناس ٌوم ولٌ
 .(ٖٔ)أحد"
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البطء والرٌث واألناة والثبات واللبث تتمارب، ولكن الثبات ٌمتضً  لال الراؼب:"
الزوال، وٌماالن متعدٌٌن عن بطء تمول ٌبطبن أي ٌثبط ؼٌره. ولٌل: ٌكثر هو التثبٌط فً نفسه. 

 .(ٔ)عالى أن لوما بعد فٌكم ومنكم أي ٌتؤخرون عن الحرب أو ٌإخرون ؼٌرهم"بٌّن ت
 -لال الماترٌدي :"لٌل: إن المنافمٌن كانوا ٌبطبون الناس عن الجهاد وٌتخلفون؛ كموله 

َنا-تعالى  ٌْ ْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ لٌَِن ِمْنكُْم َواْلمَابِِلٌَن إِلِ ُ اْلُمعَّوِ ٌَؤْتُوَن اْلبَؤَْس إِالَّ لَِلٌبًل{  : }لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ َواَل 
صلى هللا علٌه  -نبٌه  -عز وجل  -[، كانوا ٌسرون ذلن وٌضمرونه، فؤطلع هللا 1ٔ]األحزاب : 

–ملسو هيلع هللا ىلص  -على ذلن؛ لٌعلموا أنه إنما عرؾ ذلن باهلل تعالى، وفٌه داللة إثبات رسالة دمحم  -وسلم 
"(ٕ). 

 .(ٖ)التخفٌؾولرئ :}لٌبطبن{، ب
ر علٌكم وأُِصبتم بمتل 2ٕ}فَإِْن أََصابَتْكُْم ُمِصٌبَةٌ{ ]النساء : لوله تعالى: [، أي:" فإن لُّدِ

 .(ٗ)وهزٌمة"
 .(٘)عن مماتل لوله:"}فإن أصابتكم مصٌبة{، من العدو وجهد من العٌ "

 .(ٙ)ٌعنً: ببلء من العدو أو شدة من العٌ " لال مماتل بن سلٌمان:"
ًَّ إِْذ لَْم أَكُْن َمعَُهْم َشِهًٌدا{ ]النساء : تعالى:لوله  ُ َعلَ [، "أي: لال ذلن 2ٕ}لَاَل لَْد أَْنعََم َّللاَّ

ًَّ إِذ لم أشهد الحرب معهم فؤُلتل ضمن من لتلوا" المنافك مستبشرا: لد تفضَّل هللا عل
(2). 

 .(1)هذا لول مكذب" لال لتادة:"
هللا علً إذ لم أكن معهم شهٌدا{، ٌعنً: شاهدا  لال المنافك: }لد أنعم لال مماتل:"

 .(5)فٌصٌبنً من الببلء ما أصابهم"
 .(ٓٔ)أي: لم أشركهم فً مصٌبتهم" لال الزجاج:"
 .(ٔٔ)حاضرا فً تلن الؽزاة فٌصٌبنً مثل ما أصابهم" :أي لال الثعلبً:"

بالمعود وهذا ال ٌصدر إال من منافك، ال  :ٌعنً {،لال لد أنعم هللا علً} لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)"سٌما فً ذلن الزمان الكرٌم، بعٌد أن ٌمول مإمن

 الفوائد:
 أن هللا تعالى امر عباده بالتعجٌل والمسارعة فً الخٌرات.-ٔ
  فضٌلة الجهاد فً سبٌل هللا.-ٕ
 فً ذلن. إن من أبطؤ ٌبطا ؼٌره بإبطابه إذ ٌكون لدوة-ٖ

 المرآن
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ةٌ يَا لَْيتَنِي كُْنُت َمعَُهمْ }َولَئِْن  ِ لَيَمُولَن  َكؤَْن لَْم تَكُْن بَْينَكُْم َوبَْينَهُ َمَود  فَؤَفُوَز  أََصابَكُْم فَْضٌل ِمَن ّللا 
 [3ٖ({ ]النساء : 3ٖفَْوًزا َعِظيًما )

 التفسٌر:
وبٌنه مودة فً حاسًدا متحسًرا، كؤن لم تكن بٌنكم -ولبن نالكم فضل من هللا وؼنٌمة، لٌمولن 

 : ٌا لٌتنً كنت معهم فؤظفر بما َظِفروا به من النجاة والنصرة والؽنٌمة.-الظاهر
ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  ولبن نالكم فضل من هللا  [، أي:"2ٖ}َولَبِْن أََصابَكُْم فَْضٌل ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)وؼنٌمة"
 .(ٕ)ٌعنً: فتحا وؼنٌمة وسعة فً الرزق" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٖ)ٌعنً: الؽنٌمة" -عز وجل -ٌعنً: رزق من هللا لال مماتل بن سلٌمان:" 
 .(ٗ)أي: ظفرتم وؼنمتم" لال الزجاج:" 

 .(٘)أي : نصر وظفر وؼنٌمة" لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)أي: ؼنٌمة وظفر ٌتحسرون على تؤخرهم عنكم" لال الراؼب:"

 وٌحسدونكم على الفضل الذي أوتٌتم
تَنًِ كُْنُت َمعَُهْم فَؤَفُوَز فَْوًزا َعِظًٌما{ }لٌََمُولوله تعالى: ٌْ ٌَا لَ نَهُ َمَودَّةٌ  ٌْ ٌْنَكُْم َوبَ لَنَّ َكؤَْن لَْم تَكُْن بَ

أي: لٌمولنَّ هذا المنافك لول نادم متحسر كؤن لم ٌكن بٌنكم وبٌنه معرفة  [، "2ٖ]النساء : 
 .(2)الؽنٌمة"وصدالة ٌا لٌتنً كنت معهم فً الؽزو ألنال حظاً وافراً من 

. وفً رواٌة اخرى:" كؤن (1)لٌمولن المنافك وهو نادم فً التخلؾ" لال مماتل بن حٌان:"
 .(5)كؤن المنافك عبد هللا بن أبً لم تكن بٌنكم وبٌنه مودة"

وعن مماتل بن حٌان اٌضا: "}كؤن لم تكن بٌنكم وبٌنه مودة{، ٌمول: كؤنه لٌس من أهل 
 .(ٓٔ)التمدٌم"دٌنكم فً المودة، فهذا من 

 كؤن لم تكن بٌنكم وبٌنه مودة فى الدٌن-لٌمولن ندامة فً التخلؾ  لال مماتل بن سلٌمان:"
. وفً (ٔٔ): }ٌا لٌتنً كنت معهم فؤفوز فوزا عظٌما{، فؤلحك من الؽنٌمة نصٌبا وافرا"-والوالٌة

 . (ٕٔ)المنافك نادم فً التخلؾ، ٌتمنى }ٌا لٌتنً كنت معهم{" رواٌة اخرى:"
. لوله"}فوزا{: (ٖٔ)مماتل بن حٌان اٌضا: لوله: "}فؤفوز{، ٌعنً: أنجو بالؽنٌمة"وعن 
 .(ٗٔ)آخذ نصٌبا"
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 .(ٔ)عن لتادة :لوله: "}ٌا لٌتنً كنت معهم{، لال: لول حاسد"
ٌْتَنًِ كُْنُت َمعَُهْم فَؤَفُوَز فَْوًزا -" وكؤنه لٌس من أهل دٌنكم-أي: ٌمول لال ابن كثٌر:  : } ٌَا َل
 .(ٕ){، أي : بؤن ٌضرب لً بسهم معهم فؤحصل علٌه. وهو أكبر لصده وؼاٌة مراده"َعِظًٌما 
ةٌ{ ]النساء :   ٌْنَهُ َمَودَّ ٌْنَكُْم َوبَ  :(ٖ)[، وجهان2ٖوفً لوله تعالى: }َكؤَْن لَْم تَكُْن بَ

ٌمولون: لد أنعم هللا على »أحدهما: أن ذلن اعتراض متعلك بالجملة األولى، والمعنى: وتمدٌره: 
 ، فؤخر ذلن.«إذ لم أكن معهم شهٌدا، كؤن لم تكن بٌنكم وبٌنهم مودة

لال الراؼب:" وذلن مستمبح فً العربٌة، فإنه ال ٌفصل بٌن بعض الجملة التً دخل فً  
إثباتها، وتمدٌره: ٌمول: ٌا لٌتنً كنت معهم فؤفوز فوزا عظٌما كؤن لم تكن، أي: لولهم ذلن لول 

 .(ٗ)دٌنٌة، وذلن تنبٌه على ضعؾ عمٌدتهم، وسوء نٌتهم" من لٌس بٌنكم وبٌنهم مواصلة
ههنا، أي: كؤنه لم ٌعالدكم على اإلٌمان أي كؤنه لم ٌظهر « المودة»لال الزجاج:"ومعنى 

  .(٘)لكم المودة"
كؤن لم تكن بٌنكم وبٌن دمحم مودة، حٌث »والثانً: أن ٌكون حكاٌة عنهم، أي لٌمولن لمن ٌثبطكم: 

، فٌكون المول األول منهم إثارة للشر. «ٌا لٌتنً كنت معهم{»}ثم ٌمولون:  ،«لم ٌستعٌنوا بكم
 والمول الثانً منهم إظهارا للحسد.

ةٌ{ متصٌل فً المعنى بموله: }لَْد أَْنعََم  لال الواحدي:" ٌْنَهُ َمَودَّ ٌْنَكُْم َوَب لوله: }َكؤَْن لَْم تَكُْن بَ
ًَّ إِْذ لَْم أَكُْن َمعَُهْم{ ُ َعلَ }كؤن لم تكن بٌنكم وبٌنه مودَّة{ أَْي: كؤْن لم ٌعالدكم على اإِلسبلم  َّللاَّ

كم ولم ٌكن بٌنكم وبٌنه مودة فً الظَّاهر" وٌعاضدكم على لتال عدّوٍ
(ٙ). 

 .(2)وٌمرأ فً الشواذ:}لٌمولن{، برفع البلم، والمعنى واحد
 الفوائد:

عز  -أن كل من كان بٌنه وبٌن آخر مودة إذا أصابته نكبة ٌحزن علٌه وٌتؤلم، فؤخبر هللا  -ٔ

أن هإالء المنافمٌن إذا أصابت المإمنٌن نكبة ٌسرون بذلن وال ٌحزنون، كؤن لم ٌكن  -وجل 
 .(1)بٌنهم مودة وال صحبة

بما ٌنالهم منها، وال من فً اآلٌة تنبٌه أن عامة الناس ال ٌعدون إال أعراض الدنٌا، فٌفرحون -ٕ
ْنَساُن إِذَا َما اْبتبََلهُ َربُّهُ  ا اإْلِ المحن إال مصاببها، فٌتؤلمون بما ٌصٌبهم منها، وذلن لوله: }فَؤَمَّ

 [.٘ٔفَؤَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فٌََمُوُل َربًِّ أَْكَرَمِن{ ]الفجر : 
ٌن المإمنٌن المودة. وأٌضا فإن هذا إن الكفار من المشركٌن والمنافمٌن لد لطع هللا بٌنهم وب -ٕ

 هو الوالع، فإن المإمنٌن على لسمٌن:
 صادلون فً إٌمانهم أوجب لهم ذلن كمال التصدٌك والجهاد. -
 .(5)وضعفاء دخلوا فً اإلسبلم فصار معهم إٌمان ضعٌؾ ال ٌموى على الجهاد -

 المرآن
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ِ ال ِذيَن يَْشُروَن  ِ فَيُْمتَْل أَْو }فَْليُمَاتِْل فِي َسبِيِل ّللا  ْنيَا بِاآْلِخَرِة َوَمْن يُمَاتِْل فِي َسبِيِل ّللا  اْلَحيَاةَ الدُّ
 [2ٗ({ ]النساء : 2ٗأَْجًرا َعِظًٌما ) يَْغِلْب فََسْوَف نُْإتِيهِ 

 التفسٌر:
فلٌجاهد فً سبٌل نصرة دٌن هللا، وإعبلء كلمته، الذٌن ٌبٌعون الحٌاة الدنٌا بالدار اآلخرة 

 ومن ٌجاهد فً سبٌل هللا مخلًصا، فٌُْمتَْل أو ٌَْؽِلْب، فسوؾ نإتٌه أجًرا عظًٌما. وثوابها.
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة الوال: 

أحدها: أنها نزلت فً المإمنٌن المخلصٌن، ومعنى }ٌشرون{، أي: ٌبٌعون الحٌاة الدنٌا باآلخرة 
 .(ٔ)وٌختارون اآلخرة 

، فنزلت هذه اآلٌة، فؤشركهم «إن نماتل فنمتل وال نمتل؟: »-ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" لمولهم للنبً
 .(ٕ)جمٌعا فً األجر"

 .(ٖ)لال ابن حجر:" لال بعضهم: معناه نزلت هذه اآلٌة فً المإمنٌن المخلصٌن"
 .(ٗ)فً المنافمٌن الذٌن تخلفوا عن أحد"والثانً: ولٌل انها "نزلت 
لٌل: نزلت فً المنافمٌن، ومعنى }ٌشرون{، أي: ٌشترون، ٌعنً الذٌن  لال البؽوي:"

 .(٘)ٌختارون الدنٌا على اآلخرة، ومعناه: آمنوا ثم لاتلوا"
ولٌل: "نزلت فً المإمنٌن المتخلفٌن، و}ٌشرون{، بمعنى ٌبٌعون وٌإثرون اآلجلة على  والثالث:

 .(ٙ)تخلؾ من ضعفة المإمنٌن"العاجلة، وٌستبدلونها بها أمر هللا تعالى بالجهاد من 
ْنٌَا ِباآْلِخَرِة{ ]النساء : لوله تعالى: ِ الَِّذٌَن ٌَْشُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ [، 2ٗ}فَْلٌَُماتِْل فًِ َسِبٌِل َّللاَّ

أي:" فلٌجاهد فً سبٌل نصرة دٌن هللا، وإعبلء كلمته، الذٌن ٌبٌعون الحٌاة الدنٌا بالدار اآلخرة 
 .(2)وثوابها"

فً دٌن هللا والدعاء إلٌه، والدخول فٌما أمر به أهل الكفر به، ري:أي: فلٌجاهد "لال الطب

الذٌن ٌبٌعون حٌاتهم الدنٌا بثواب اآلخرة وما وعد هللا أهل طاعته فٌها. وبٌعُهم إٌاها بها : إنفالهم 
جهم له أموالهم فً طلب رضى هللا ، لجهاد من أمر بجهاده من أعدابه وأعداء دٌنه ، وبَْذلهم ُمهَ 

 .(1)فً ذلن"
ْنٌَا ِباآْلِخَرِة{عن السدي :" ِ الَِّذٌَن ٌَْشُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ ، ٌمول : ٌبٌعون }فَْلٌُمَاتِْل فًِ َسِبٌِل َّللاَّ
 .(5)الحٌاة الدنٌا باآلخرة"

ْنٌَا ِباآْلِخَرِة{لال ابن زٌد : " ٌؤخذ «: ٌشري»ٌبٌع ، و« : ٌشري»، فـ}ٌَْشُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ
 .(ٓٔ)وإن الحممى باعوا اآلخرة بالدنٌا"
ْنٌَا بِاآْلِخَرةِ{ لال الماوردي:لوله:} ٌعنً: ٌبٌعون الحٌاة الدنٌا باآلخرة  "ٌَْشُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّ
 .(ٔ)، فعبر عن البٌع بالشراء"
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نٌا" لال الواحدي:"  .(ٕ)أَْي: ٌختارون الجنَّة على البماء فً الدُّ
ٌَا ِباآْلِخَرةِ ٌَْشرُ  لال الزجاج:} ْن أي: ٌبٌعون، ٌمال شرٌت بمعنى بعت،  {"وَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

 :(ٖ)وشرٌت بمعنى اشترٌت، لال ٌزٌد بن مفرغ
ٌْتَِنً                   ِمْن لَْبِل بُْرٍد كْنُت َهاَمْه  ٌُْت بُْرًدا َل  َوَشَر

 .(ٗ)برد ؼبلمه، وشرٌته بعته"
: -تعالى  -نهى المنافمٌن بالخروج إلى الؽزو كموله  -أعلم وهللا  -لال الماترٌدي:" كؤنه  

)فإن رجعن هللا إلى طابفة منهم فاستؤذنون للخروج فمل لن تخرجوا معً أبدا(، وأمر المإمنٌن 
ِ الَِّذٌَن ٌَْشُروَن اْلَحٌَاةَ الدُّنْ -تعالى  -أن ٌخرجوا لذلن؛ ألنه لال هللا  ٌَا : }فَْلٌُمَاِتْل ِفً َسبٌِِل َّللاَّ

 .(٘)[، والمإمنون هم الذٌن ٌشرون الحٌاة الدنٌا باآلخرة"2ٗبِاآْلِخَرِة{ ]النساء : 
والمراد المإمنون الذٌن ٌستحبون الحٌاة اآلجلة على العاجلة وٌستبدلونها  لال النسفً:" 

بها أي إن صد الذٌن مرضت للوبهم وضعفت نٌاتهم عن المتال فلٌماتل الثابتون المخلصون أو 
ن والمراد المنافمون الذٌن ٌشترون الحٌاة الدنٌا باآلخرة وعظوا بؤن ٌؽٌروا ما بهم من ٌشترو

 .(ٙ)النفاق وٌخلصوا اإلٌمان باهلل ورسوله وٌجاهدوا فً سبٌل هللا حك جهاده"
 . .(2)لرأ الجمهور: }فلٌماتل{، بسكون الم األمر. ولرأت فرلة: بكسرها على األصل 

ِ{ ]النساء : }َوَمْن ٌَُماتِ لوله تعالى: [، " أي: من ٌماتل فً سبٌل هللا 2ْٗل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(1)إِلعبلء كلمة هللا"

 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: ومن ٌماتل المشركٌن"
ِ{ ]النساء : وفً   :(ٓٔ) [، وجهان2ٗلوله تعالى: }فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 أحدهما: فً إظهار دٌن هللا.
 .ونصر أولٌابه -الى تع -والثانً: فً طاعة هللا 

 .(ٔٔ)[، " أي: فٌُستشهد أو ٌظفر على األعداء"2ٗلوله تعالى:} فٌَُْمتَْل أَْو ٌَْؽِلْب{ ]النساء : 
. "}أو ٌؽلب{، ٌعنً: ٌؽلب العدو من (ٕٔ)فٌمتل{، ٌعنً: ٌمتله العدو"لال سعٌد بن جبٌر:"}

 .(ٔ)المشركٌن"
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 .(ٕ)فكبلهما سواٌء"لال الواحدي:أي:" فٌستشهد، }أو ٌؽلب{ فٌظفر، 
ٌَْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن{ لال السمعانً:" وهو معنى لوله فً سورة التوبة: }فَ

(ٖ)"(ٗ). 
لرأ الجمهور: }فٌمتل{، مبنٌا للمفعول. ولرأ محارب بن دثار: }فٌمتل{، على بناء الفعل 

عنه، للفاعل، وأدؼم باء }ٌؽلب{، فً "الفاء" أبو عمرو والكسابً وهشام وخبلد بخبلؾ 
 . .(٘)وأظهرها بالً السبعة

[، " أي: فسوؾ نعطٌه ثواباً 2ٗلوله تعالى:}فََسْوَؾ نُْإِتٌِه أَْجًرا َعِظًٌما { ]النساء : 
 .(ٙ)جزٌبلً"
لال سعٌد بن جبٌر:" }أجرا عظٌما{، ٌعنً: جزاء وافرا فً الجنة، فجعل الماتل  

 .(2)جر"والممتول من المسلمٌن فً جهاد المشركٌن شرٌكٌن فً األ
 .(1)األجر العظٌم: الجنة " عن األوزاعً عن ٌحٌى، لال:"

 .(5)ثواباً ال صفة له" لال الواحدي:"أي:
 .(ٓٔ)فً كبل الوجهٌن أجرا عظٌما" لال البؽوي:أي:"

وعد هللا المماتل فً سبٌل هللا ظافراً أو مظفوراً به إٌتاء األجر العظٌم على  لال النسفً:" 
 .(ٔٔ)اجتهاده فً إعزاز دٌن هللا"
فله عند هللا  -سواء لتل أو َؼلَب وَسَلب  -أي : كل من لاتل فً سبٌل هللا  لال ابن كثٌر:"

د فً سبٌله ، إن  وتكفل هللا للمجاه (ٕٔ)مثوبة عظٌمة وأجر جزٌل ، كما ثبت فً الصحٌحٌن
 .(ٖٔ)توفاه أن ٌدخله الجنة ، أو ٌرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ناببل ما نال من أجر أو ؼنٌمة"

لال الطبري:" وهذا حضٌّ من هللا المإمنٌن على جهاد عدوه من أهل الكفر به على 
دوا من أحاٌٌنهم ؼالبٌن كانوا أو مؽلوبٌن ، والتهاوِن بؤلوال المنافمٌن فً جهاد من جاه

 .(ٗٔ)منزلة من هللا رفٌعة" -مؽلوبٌن كانوا أو ؼالبٌن  -المشركٌن ، وأن لهم فً جهادهم إٌاهم 

وعد من لاتل فً سبٌل هللا باألجر العظٌم، سواء استشهد، أو ؼلب.  لال ابن عطٌة:" 
واكتفى فً الحالتٌن بالؽاٌة، ألن ؼاٌة المؽلوب فً المتال أن ٌمتل، وؼاٌة الذي ٌمتل أن ٌؽلب 
وٌؽنم، فؤشرؾ الحالتٌن ما بدء به من ذكر االستشهاد فً سبٌل هللا، وٌلٌها أن ٌمتل أعداء هللا، 
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الؽنٌمة، ودون ذلن أن ٌؽزو فبل ٌصٌب وال ٌصاب، ولفظ الجهاد فً سبٌل ودون ذلن الظفر ب
هللا ٌشمل هذه األحوال، واألجر العظٌم فسر بالجنة. والذي ٌظهر أنه مزٌد ثواب من هللا تعالى 
مثل كونهم أحٌاء عند ربهم ٌرزلون، ألن الجنة موعود دخولها باإلٌمان. وكؤن الذي فسره 

َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِؤَنَّ لَُهُم اْلَجنََّة{ بالجنة ٌنظر إلى لوله ت عالى: }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)[،اآلٌة"ٔٔٔ]التوبة : 

عن عون، لال: "لٌل لعمر بن الخطاب :إن مدرن بن عوؾ نشر نفسه ٌوم نهاوند، لال: 
ألمى بٌده إلى التهلكة، لال: فمال عمر: للت: ٌا أمٌر المإمنٌن، ذان خالً، وناس ٌزعمون أنه 
 .(ٕ)كذب أولبن، ولكنه من الذٌن اشتروا اآلخرة بالدنٌا "

 .(ٖ)لرأ الجمهور: }نإتٌه{، بالنون. ولرأ األعم  وطلحة بن مصرؾ: }ٌإتٌه{، بالٌاء
 الفوائد:

 .مدح المجاهدٌن فً سبٌل هللا، والثناء علٌهم -ٔ
ٌمطع عنهم رحمته، وال ٌؽلك عنهم أبوابها. بل من حصل منه من لطؾ هللا بعباده أن ال أنه  -ٕ

[ فلهذا أمر هإالء باإلخبلص 12ٔؼٌر ما ٌلٌك أمره ودعاه إلى جبر نمصه وتكمٌل نفسه، ]ص:
 .والخروج فً سبٌله فمال: }فلٌماتل فً سبٌل هللا الذٌن ٌشرون الحٌاة الدنٌا باآلخرة{

وسمى ذلن الٌوم بالٌوم اآلخرة، او الدار اآلخرة،  من أسماء ٌوم المٌامة، الٌوم اآلخر، أو-ٖ
 .اآلخر، ألنه الٌوم الذي ال ٌوم بعده

 المرآن
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ال ِذينَ  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الّرِ يَمُولُوَن  }َوَما لَكُْم اَل تُمَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّللا 

َهِذِه اْلمَْريَِة الظ اِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَن َوِليًّا َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَن نَِصيًرا َرب نَا أَْخِرْجنَا ِمْن 
 [3٘({ ]النساء : 3٘)

 التفسٌر:
عن الجهاد فً سبٌل نصرة دٌن هللا، ونصرة عباده  -أٌها المإمنون-وما الذي ٌمنعكم 

صؽار الذٌن اعتُدي علٌهم، وال حٌلة لهم وال وسٌلة لدٌهم المستضعفٌن من الرجال والنساء وال
التً َظلَم أهلها  -« مكة»ٌعنً -إال االستؽاثة بربهم، ٌدعونه لابلٌن: ربنا أخرجنا من هذه المرٌة 

أنفسهم بالكفر والمإمنٌن باألذى، واجعل لنا من عندن ولٌّاً ٌتولى أمورنا، ونصًٌرا ٌنصرنا على 
 الظالمٌن؟

 ول اآلٌة:فً سبب نز
أخرج عبد بن حمٌد من رواٌة سعٌد عن لتادة: "كان بمكة رجال ونساء وولدان من 

 .(ٗ)المسلمٌن فؤمر هللا نبٌه أن ٌماتل حتى ٌستنمذهم"
:" للت لسعٌد بن جبٌر فً لوله:}َواْلُمْستَْضعَِفٌَن{؟ (٘)وأخرج من رواٌة أبً ٌونس الموي
 .(ٙ)لال: كان بمكة ناس مظلومون ممهورون"

، عن مجاهد:" أمر المإمنٌن أن ٌماتلوا عن (ٕ)وابن أبً حاتم (ٔ)وأخرج ابن المنذر
 .(ٖ)مستضعفٌن مإمنٌن كانوا بمكة"
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ِ{ ]النساء :  لوله تعالى: أٌها -[، أي:" وما الذي ٌمنعكم 2٘}َوَما لَكُْم اَل تُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٗ)"عن الجهاد فً سبٌل نصرة دٌن هللا -المإمنون

 .(٘)لال الزجاج:" المعنى: أي شًء لكم تاركٌن المتال؟"
 .(ٙ)لال الثعلبً:" أي: تجاهدون فً طاعة هللا"

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن{ ]النساء :  [، أي:" وفً سبٌل 2٘لوله تعالى:}َواْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن الّرِ
ون عن الهجرة فبموا مستذلٌن خبلص المستضعفٌن من إِخوانكم الذٌن صدَّهم المشرك

 .(2)مستضعفٌن"
 .(1)أي: ما لكم ال تسعون فً خبلص هإالء؟" لال الزجاج:"

 .(5)لال الحسن: "ٌعنً: وعن المستضعفٌن من أهل مكة من المسلمٌن"
 .(ٓٔ): وما لكم ال تفعلون ؟ تماتلون لهإالء الضعفاء المساكٌن" لال ابن زٌد:"
 .(ٔٔ)أمر المإمنٌن أن ٌماتلوا عن مستضعفٌن مإمنٌن كانوا بمكة" لال مجاهد:"

عن ابن عباس: لوله "}والمستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان{، فهم أناس مسلمون 
. وروي عن (ٕٔ)كانوا بمكة لم ٌستطٌعوا أن ٌخرجوا منها فٌهاجروا، فعذرهم هللا، فهم أولبن"

 .(ٖٔ)عطاء نحو ذلن
. وفً حدٌث ابن أبً عمر (ٗٔ):" كنت أنا وأمً من المستضعفٌن"ولال ابن عباس اٌضا

 .(٘ٔ)زٌادة: "}من الرجال والنساء والولدان{، فؤنا من }الولدان{، وأمً من }النساء{"
[، " أي: 2٘لوله تعالى:}الَِّذٌَن ٌَمُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلمَْرٌَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها{ ]النساء : 

التً َظلَم  -وهً مكة-الذٌن ٌدعون ربهم لكشؾ الُضّر عنهم لابلٌن: ربنا أخرجنا من هذه المرٌة 
 .(ٙٔ)أهلها أنفسهم بالكفر والمإمنٌن باألذى"

الذٌن ٌدعون هللا أن ٌخرجهم من هذه المرٌة الظالم أهلها ، فهم لٌس لهم لوة ، لال ابن زٌد:"

 .(2ٔ)ودٌنهم ؟ و}المرٌة الظالم أهلها{، مكة" فما لكم ال تماتلون حتى ٌسلم هللا هإالء
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اِلِم أَْهلَُها{،  ابن عباس من ، و(ٔ)-رضً هللا عنها-وهذا لول عابشةهً مكة. و}اْلَمْرٌَِة الظَّ
  .(٘)لول جمٌع المفسرٌن. وهو (ٗ)، والسدي(ٖ)، ومجاهد(ٕ)رواٌة ابن عطٌة عن أبٌه

[، أي:" 2ًٌّ٘ا َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَُدْنَن نَِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:}َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَن َولِ 
واجعل لنا من عندن ولٌّاً ٌتولى أمورنا، ونصًٌرا ٌنصرنا على الظالمٌن"
(ٙ). 
 .(2)لال الزجاج:" أي: تولنا بنصرن وخلصنا من أهل مكة الظالم أهلها"

 .(5)السدي مثل ذلن. وروي عن (1)عن الربٌع بن أنس: "}من لدنن{، من عندن"
 .(ٓٔ)عن مجاهد وعكرمة: "}واجعل لنا من لدنن نصٌرا{، لاال: حجة ثابتة"

لال الثعلبً:" أجاب هللا دعاءهم. فلما فتح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة جعل هللا لهم النبً ولٌا 
د فنصرهم فاستعمل علٌها عتاب بن أسٌد، فجعله هللا لهم نصٌرا وكان ٌنصؾ للضعٌؾ من الشدٌ

 .(ٔٔ)هللا به وأعانهم وكانوا أعز بها من الظلمة لبل ذلن"
 الفوائد:

على صنٌعهم ، ودلٌله أن هللا تعالى عاتبهم (ٕٔ)اإلٌمان اسم للخاص من العبادات ال للكلأن -ٔ
 .ذلن وأعظم الوعٌد فً ذلن ولم ٌزل عنهم اسم اإلٌمان

المرآن شرع المتال للدفاع عن هو من اسباب المتال فً اإلسبلم، وأن  رّد االعتداءان  -ٕ
المستضعفٌن فً األرض، بل حرض أبلػ التحرٌض على المتال ذوداً عن حرماتهم، ودرءاً للظلم 

َجاِل َوال ، لال تعالى:}عنهم ِ َواْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن الّرِ نَِّساِء َوَما لَكُْم اَل تُمَاِتلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
وكٌؾ تمعدون عن المتال فً سبٌل هللا واستنماذ هإالء المستضعفٌن من الرجال  {، أي:َواْلِوْلَدان

 .والنساء والولدان؟
لال: لال رسول هللا صلى  -رضً هللا عنه -أهمٌة الدعاء، وأنه سبلح المإمن، عن أبً هرٌرة-ٖ

 .(ٖٔ)«ور السموات واألرضالدعاء:سبلح المإمن، وعماد الدٌن، ون»هللا علٌه وسلم: 

لال الثعلبً:" وفً هذه اآلٌة دلٌل على إبطال لول من زعم أن العبد ال ٌستفٌد بالدعاء 
معنى، ألن هللا تعالى حكى عنهم إنهم دعوه وأجابهم وآتاهم ما سؤلوه ولوال أنه أجابهم إلى 

 .(ٔ)دعابهم لما كان لذكر دعابهم معنى"
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ٌوصؾ هللا َعزَّ وَجلَّ بؤنه ، كما ٌوصؾ هللا َعزَّ وَجلَّ بؤنه الناصر والنصٌر، وأنَّ النصر بٌده -ٗ
ًُّ الذٌن آمنوا وموالهم  .َوِل

 المرآن
ِ َوال ِذيَن َكفَُروا يُمَاتِلُوَن ِفي َسبِيِل الط اُغوِت فَمَاتِلُوا أَوْ  ِليَاَء }ال ِذيَن آَمنُوا يُمَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّللا 

 [3ٙ({ ]النساء : 3ٙالش ْيَطاِن إِن  َكْيَد الش ْيَطاِن َكاَن َضِعيفًا )
 التفسٌر:

الذٌن صَدلُوا فً إٌمانهم اعتماًدا وعمبل ٌجاهدون فً سبٌل نصرة الحك وأهله، والذٌن كفروا 
الذٌن  ٌماتلون فً سبٌل البؽً والفساد فً األرض، فماتلوا أٌها المإمنون أهل الكفر والشرن

 ٌتولَّون الشٌطان، وٌطٌعون أمره، إن تدبٌر الشٌطان ألولٌابه كان ضعٌفًا.
ِ{ ]النساء :   [،2ٙلوله تعالى:}الَِّذٌَن آَمنُوا ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٕ)أي : المإمنون ٌماتلون فً طاعة هللا ورضوانه" لال ابن كثٌر:"
الذٌن صدلوا هللا ورسوله ، وأٌمنوا بموعود هللا ألهل اإلٌمان به  لال الطبري:أي:"

 .(ٖ)}ٌماتلون{ فً طاعة هللا ومنهاج دٌنه وشرٌعته التً شرعها لعباده"
 .(ٗ)لال مماتل:" }فً سبٌل هللا{، ٌعنً: طاعة هللا"

 .(٘)لال ابن عباس: "ٌرٌد فً طاعة هللا "
ثواب هللا فً جنته التً أعدها ألولٌابه، فلذلن لال الواحدي:"وتؤوٌل ذلن أنها تُإدي إلى 

 سُمٌت طاعة هللا: سبٌل هللا.
ِ{: فً دٌن هللا الذي شرعه لٌإدي إلى ثوابه ورحمته، فٌكون  ولٌل: معنى }فً َسبٌِِل َّللَاَّ

 .(ٙ)التمدٌر على هذا: فً نصرة دٌن هللا"
 .(2)لال: المإمنون خصماء هللا على أنفسهم" لال التستري:"

المماتل فً سبٌل هللا ٌتناول المحارب بالسٌؾ والمدافع عن الدٌن بالمول،  الراؼب:" لال
 .(1)والمنازع لهوى النفس ولوساوس الشٌطان، ونبه أن من لاتل فً سبٌل هللا فهو ولٌه"

رؼب هللا المإمنٌن ترؼٌبا وشجعهم تشجٌعا بإخبارهم أنهم إنما ٌماتلون  لال الزمخشري:"
 .(5)فً سبٌل هللا. فهو ولٌهم وناصرهم"

 [،2ٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكَفُروا ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل الطَّاؼُوِت{ ]النساء : 
 .(ٓٔ)والكافرون ٌماتلون فً طاعة الشٌطان" لال ابن كثٌر:أي:"

والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ربهم  ي:أي:"لال الطبر
 .(ٔ)}ٌماتلون{ فً طاعة الشٌطان وطرٌمه ومنهاجه الذي شرعه ألولٌابه من أهل الكفر باهلل"
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 .(ٕ)لال مماتل:" }فً سبٌل الطاؼوت{، ٌعنً: فً طاعة الشٌطان"
 عز وجل، ٌبتدرون إلى السإال وال والمنافمون خصماء النفوس على هللا لال التستري:"

ٌرضون بما ٌختار هللا لهم وهو سبٌل الطاؼوت، إذ النفس أكبر الطواؼٌت، إذا خبل العبد معها، 
 .(ٖ)لٌل له عن المعصٌة"
الطاؼوت الشٌطان، وكل معبود من دون هللا فهو طاؼوت، والدلٌل على أن  لال الزجاج:"

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء :  الطاؼوت الشٌطان لوله: } َوٌُِرٌدُ   .(ٗ)["ٓٙالشَّ
 .(٘)الطاؼوت عام فً كل ما شؽل عن هللا، والمراد به وبالشٌطان واحد" لال الراؼب:"
 .(ٙ)، لول عامة المفسرٌن«الشٌطان»ههنا هو « الطاؼوت»والمول بؤن 

ٌَاَء  ٌَْطاِن{ ]النساء : لوله تعالى:}فَمَاتِلُوا أَْوِل  [،2ٙالشَّ
 .(2)لال البؽوي:" أي: حزبه وجنوده وهم الكفار"

 .(1)لال السمعانً:" أي: الكفار"
 .(5)لال ابن عباس: "ٌرٌد جند األصنام"

ًٌا عزم المإمنٌن به من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه  لال الطبري:" ٌمول هللا ، ممّوِ
ضهم على أعدابه وأع داء دٌنه من أهل الشرن به : }فماتلوا{ أٌها المإمنون، الذٌن وسلم ، ومحّرِ

 .(ٓٔ)ٌتولَّون الشٌطان وٌطٌعون أمره ، فً خبلؾ طاعة هللا ، والتكذٌب به"
 .(ٔٔ)لال مماتل:" }أولٌاء الشٌطان{، ٌعنً: المشركٌن بمكة"

وأعداء المإمنٌن ٌماتلون فً سبٌل الشٌطان، فبل ولى لهم إال  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٕٔ)الشٌطان"

ٌَْطاِن َكاَن َضِعًٌفا{ ]النساء :  ٌَْد الشَّ  [،2ٙلوله تعالى:}إِنَّ َك
ِد -سبحانه -لال مماتل:" ٌعنً: إن مكر الشٌطان }ضعٌفا{، ٌعنً: واهنا، كموله ٌْ : }ُموِهُن َك

عز  -إلى مكة ففتحها وجعل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -كٌد الكافرٌن. فسار النبً ٌعنً: مضعؾ ،(ٖٔ)اْلَكافِِرٌَن{
 .(ٗٔ)للمستضعفٌن مخرجا" -وجل
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أي مكره كان ضعٌفا، كما فعل ٌوم بدر لما رأى المبلبكة خاؾ أن ٌؤخذوه  لال البؽوي:"
 .(ٔ)فهرب وخذلهم"

 .(ٕ)لال ابن عباس: "ٌعنً: خذالنه إٌاهم ٌوم بدر، لتلوا ببدر"
ما كاد به المإمنٌن، من تحزٌبه أولٌاءه من الكفار «: كٌد الشٌطان»ٌعنً بـ لال الطبري:"

باهلل على رسوله وأولٌابه أهل اإلٌمان به. ٌمول : فبل تهابوا أولٌاء الشٌطان ، فإنما هم حزبه 
 .(ٖ)وأنصاره ، وحزب الشٌطان أهل َوَهن وضعؾ"

: أنه ال ٌرد أحدا عن اإلسبلم والهداٌة، ولٌل: لٌل: }كان ضعٌفا{، بمعنى لال السمعانً:"
أراد به أن كٌده كان ضعٌفا ٌوم بدر، حٌن رأى المبلبكة، وخاؾ أن ٌؤخذوه، فهرب، فكٌده 

 .(ٗ)ضعٌؾ بؤحد هذٌن المعنٌٌن"
وكٌد الشٌطان للمإمنٌن إلى جنب كٌد هللا للكافرٌن أضعؾ شًء  لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)وأوهنه"
لما ذكر ممصد الفرٌمٌن أمر أولٌاءه أن ٌماتلوا أولٌاء الشٌطان ثم  البٌضاوي:"لال  

شجعهم بموله: إن كٌد الشٌطان كان ضعٌفا أي إن كٌده للمإمنٌن باإلضافة إلى كٌد هللا سبحانه 
وتعالى للكافرٌن، ضعٌؾ ال ٌإبه به فبل تخافوا أولٌاءه، فإن اعتمادهم على أضعؾ شًء 

 .(ٙ)وأوهنه"
معنى الكٌد: السعً فً فساد الحال على جهة االحتٌال، ٌمال: كاده ٌكٌده  الواحدي:"لال 

 .(2)كًٌدا، إذا عمل فً إٌماع الضرر به على جهة الحٌلة علٌه"
وفابدة إدخال كان فً لوله: }كاََن َضِعٌفًا{، "التؤكٌد لضعؾ كٌده، وذلن أنَّ كان ٌدلُّ على 

لم ٌكن ثم كان، وكٌده مما ٌلزمه صفة الضعؾ،  لزوم الضعؾ كٌده، خبلؾ العارض الذي
 .(1)ولٌس عارضة فٌه، بداللة كان على هذا المعنى"

ونبه بموله }إن كٌد الشٌطان كان ضعٌفا{، على ضعؾ أولٌابه، ووصؾ  لال الراؼب :"
كٌده بالضعؾ إذ ال بط  له، وإنما سلطانه بٌن باطل، ولضعفه فً الحمٌمة لال تعالى حاكٌا 

ٌْكُْم ِمْن سُْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً{ ]إبراهٌم : }وَ  عنه: ًَ َعلَ  .(5)[، اآلٌة"َٕٕما َكاَن ِل
 الفوائد:

والَّذٌن كفروا  وٌجندهم إلى حرب المسلمٌن ولتالهم، لال تعالى:}أولٌاَءه ٌدفع الشٌطان أن -ٔ
 {.ٌماتلون فً سبٌل الطاؼوت

أن كل ما عبد من دون هللا، فهو طاؼوت. وال تنفع عبادة هللا إال بشرط اجتناب عبادة ما  -ٕ
 .سواه
إنَّ كٌد الشٌَّطان  ، لال تعالى:}الجن والشٌاطٌن كاإلنس فٌهم جوانب لوة، وجوانب ضعؾأن  -ٖ

 ً  كٌد إبلٌس تسوٌل ببل حجة والحجج ترده، ولهذا كان ضعٌفا، فلما مالت{، ألن كان ضعٌفا
 .الطباع إلٌه آثر وفعل
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 المرآن
ا كُتَِب َعلَ  َكاةَ فَلَم  اَلةَ َوآتُوا الز  ْيِهُم اْلمِتَاُل إِذَا }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن لِيَل لَُهْم كُفُّوا أَْيِديَكُْم َوأَلِيُموا الص 

ِ أَْو أََشد  َخْشيَةً  َولَالُوا َرب نَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِمتَاَل لَْواَل  فَِريٌك ِمْنُهْم يَْخَشْوَن الن اَس َكَخْشيَِة ّللا 
ْرتَنَا إِلَى أََجٍل لَِريٍب لُْل َمتَاعُ الدُّنْيَا لَِليٌل َواآْلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمِن ات مَى َواَل تُْظلَُموَن فَتِيالً  ({ 33 )أَخ 

 [33]النساء : 
 التفسٌر:
الذٌن لٌل لهم لبل اإلذن بالجهاد: امنعوا أٌدٌكم عن لتال أمر أولبن  -أٌها الرسول-ألم تعلم 

أعدابكم من المشركٌن، وعلٌكم أداء ما فرضه هللا علٌكم من الصبلة، والزكاة، فلما فرض علٌهم 
المتال إذا جماعة منهم لد تؽٌر حالهم، فؤصبحوا ٌخافون الناس وٌرهبونهم، كخوفهم من هللا أو 

شدة الخوؾ، فٌمولون: ربنا ِلَم أَْوَجْبَت علٌنا المتال؟ هبل أمهلتنا  أشد، وٌعلنون عما اعتراهم من
: متاع الدنٌا للٌل، -أٌها الرسول-إلى ولت لرٌب، رؼبة منهم فً متاع الحٌاة الدنٌا، لل لهم 

واآلخرة وما فٌها أعظم وأبمى لمن اتمى، فعمل بما أُمر به، واجتنب ما نُهً عنه. ال ٌظلم ربن 
 ولو كان ممدار الخٌط الذي ٌكون فً شك نَواة التمرة.أحًدا شٌبًا، 
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

، (٘)، وابن أبً حاتم(ٗ)، والحسن بن سفٌان(ٖ)، والفاكهً(ٕ)، والنسابً(ٔ)أحدها: أخرج الطبري
عن عكرمة ، عن ابن عباس : "أن عبد الرحمن بن عوؾ ،(2)، والواحدي(ٙ)، والحاكم(٘)حاتم

ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا : ٌا رسول هللا ، كنا فً ِعّز ونحن مشركون ، فلما آمنا صرنا  وأصحاًبا له أتوا النبً
له هللا إلى المدٌنة ، أمر بالمتال فكفوا ، فؤنزل  أِذلة! فمال : إنً أمرت بالعفو فبل تماتلوا. فلما حوَّ

، (5). وروي عن لتادة(1)هللا تبارن وتعالى : " ألم تر إلى الذٌن لٌل لهم كفوا أٌدٌكم " ، اآلٌة"
 .(ٓٔ)والسدي نحو ذلن

وفً السٌاق نفسه ذكر الواحدي عن الكلبً، لال:" نزلت هذه اآلٌة فً نفر من أصحاب  
منهم عبد الرحمن بن عوؾ والممداد بن األسود ولدامة بن مظعون وسعد بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

كثٌرا وٌمولون: ٌا رسول هللا ابذن لنا فً لتال هإالء، أبً ولاص كانوا ٌلمون من المشركٌن أذى 
إلى المدٌنة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فلما هاجر رسول هللا «كفوا أٌدٌكم عنهم فإنً لم أإمر بمتالهم»فٌمول لهم: 

 .(ٔٔ)وأمرهم هللا تعالى بمتال المشركٌن كرهه بعضهم وشك علٌهم، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
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 -ق نفسه لال مماتل:"نزلت فً عبد الرحمن بن عوؾ وسعد بن أبً ولاصوفً السٌا
 -الجمحً والممداد بن األسود الكندي وهما من بنً زهرة ولدامة بن مظعون -رضً هللا عنهما
وذلن أنهم استؤذنوا فً لتال كفار مكة سرا، مما كانوا ٌلمون منهم من األذى  -رضً هللا عنهم

مهبل كفوا أٌدٌكم عن لتالهم وألٌموا الصبلة وآتوا الزكاة فإنً لم أومر :» -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال النبً
 -بالمتال فكره بعضهم فذلن لوله -عز وجل -إلى المدٌنة أمر هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -، فلما هاجر النبً«بمتالهم

ٌِْهُم اْلِمتَاُل{، ٌعنً: فرض المتال بالم-عز وجل ا كُتَِب َعلَ دٌنة، } إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم{: نزلت فً : } فَلَمَّ
ِ{، فبل (ٔ)-رضً هللا عنه -طلحة بن عبٌد هللا ، } ٌَْخَشْوَن النَّاَس{، ٌعنً كفار مكة، } َكَخْشٌَِة َّللاَّ

ٌْنَا اْلِمتَاَل {" ٌماتلونهم، } أَْو أََشدَّ َخْشًٌَة{، ولالوا: وهو الذي لال: } َربََّنا ِلَم َكتَْبَت َعلَ
(ٕ). 

 .(ٗ)ومجاهد (ٖ)أن هذه اآلٌة وآٌات بعدها، نزلت فً الٌهود. وهذا لول ابن عباسالثانً: 
ٌِْدٌَكُْم أخرج الطبري  عن ابن أبً نجٌح ، عن مجاهد : " }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم كُفُّوا أَ

ٌَْطاَن  بلةَ{، إلى لوله : }اَلتَّبَْعتُُم الشَّ إِالَّ لَِلٌبًل {َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٙ)، ما بٌن ذلن فً الٌهود"(٘)

 .(2)أنها نزلت فً المنافمٌن ، وهو لول بعض البصرٌٌن والثالث:
 .(1)والرابع : أنها من صفة المإمن لما ُطبَع علٌه البشر من المخافة ، وهذا لول الحسن

ٌْدِ  أٌها -[، أي:" ألم تعلم 22ٌَكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم كُفُّوا أَ
أمر أولبن الذٌن لٌل لهم لبل اإلذن بالجهاد: امنعوا أٌدٌكم عن لتال أعدابكم من  -الرسول

 .(5)المشركٌن"
أى: كفوها عن المتال، وذلن أن المسلمٌن كانوا مكفوفٌن عن مماتلة  لال الزمخشري:"

 .(ٓٔ)ٌإذن لهم فٌه " الكفار ما داموا بمكة، وكانوا ٌتمنون أن
َكاةَ{ ]النساء :  بَلةَ َوآتُوا الزَّ [، أي:" وعلٌكم أداء ما فرضه 22لوله تعالى:}َوأَلٌُِموا الصَّ

 .(ٔٔ)هللا علٌكم من الصبلة، والزكاة"

بَلةَ{، لال: "فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال بها ع ن الحسن فً لوله: } َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٔ)عن عطاء بن أبً رباح، ولتادة نحو ذلن. وروي (ٕٔ)وبالزكاة"
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بَلةَ{، لال الزهري:  لال عبد الرحمن بن نمر: "سؤلت الزهري عن لوله: } َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(ٕ)إلامتها: أن ٌصلً الصلوات الخمس لولتها"

َكاةَ{، ٌعنً: بالزكاة طاعة هللا واإلخبلص"  .(ٖ)وعن ابن عباس: "}َوآتُوا الزَّ
َكاةَ{، لال: "ما ٌوجب الزكاة؟ لال: مابتٌن عن ابن عباس  اٌضا: فً لوله: }َوآتُوا الزَّ

 .(ٗ)فصاعدا"
َكاةَ{، لال: "زكاة المال من كل مابتً درهم خمسة دراهم"  .(٘)وعن عكرمة: }َوآتُوا الزَّ

َكاةَ{، لال: "فرٌضة واجبة، ال تنفع األعمال إال بها مع  وعن الحسن فً لوله: }َوآتُوا الزَّ
 .(2). وروي عن لتادة نحو ذلن(ٙ)بلة"الص

 .(1)وعن الحارث العكلً فً لوله: وآتوا الزكاة لال: صدلة الفطر"
ِ أَْو أََشدَّ  ٌِْهُم اْلِمتَاُل إِذَا فَِرٌٌك ِمْنُهْم ٌَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشٌَِة َّللاَّ ا كُِتَب َعلَ لوله تعالى:}فَلَمَّ

فرض علٌهم المتال إذا جماعة منهم لد تؽٌر حالهم، فؤصبحوا [، أي:" فلما 22َخْشٌَةً{ ]النساء : 
 .(5)ٌخافون الناس وٌرهبونهم، كخوفهم من هللا أو أشد"

 .(ٓٔ)}كتب{، ٌعنً: فرض" لال سعٌد بن جبٌر:"
ال شّكا فً  (ٔٔ)أى: "فلما كتب علٌهم المتال بالمدٌنة كع فرٌك منهم  لال الزمخشري:

 .(ٕٔ)الدٌن وال رؼبة عنه، ولكن نفورا عن اإلخطار باألرواح وخوفا من الموت"
َنا اْلِمتَاَل{]النساء: ٌْ [، "أي: ولالوا جزعاً من الموت 22لوله تعالى:}َولَالُوا َربََّنا ِلَم َكتَْبَت َعلَ

 .(ٖٔ)ربنا لم فرضت علٌنا المتال؟"
 .(ٗٔ)لم فرضته علٌنا؟ " لال أبو عبٌدة:"

ْرتَنَا إَِلى أََجٍل لَِرٌٍب{ ]النساء :  [، أي:" هبل أمهلتنا إلى ولت 22لوله تعالى:} لَْواَل أَخَّ
 .(٘ٔ)لرٌب"

 .(ٙٔ)لال السدي: "وهو الموت"
 .(ٔ)أي: إلى أن نموت موتا، األجل المرٌب " لال ابن جرٌج:"
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 .(ٕ)معناها: هبل أخرتنا إلى أجل لرٌب " لال أبو عبٌدة:"
 .(ٖ)هبل تركتنا حتى نموت موتا وعافٌتنا من المتل" مماتل:"لال 

استزادة فً مدة الكؾ، واستمهال إلى ولت آخر، كموله: } لَْواَل  لال الزمخشري:"
دََّق{ ْرتَنًِ إِلَى أََجٍل لَِرٌٍب فَؤَصَّ أَخَّ
(ٗ) "(٘). 

ْنٌَا لَِلٌٌل{ ]النساء :  : إِن نعٌم الدنٌا -ٌا دمحم-لهم [، "أي: لل 22لوله تعالى:}لُْل َمتَاعُ الدُّ
 .(ٙ)للٌل"

 .(2)لال مماتل:" تتمتعون فٌها ٌسٌرا"
ْنٌَا لَِلٌٌل{، لال: رحم هللا عبدا صحبها على  عن هشام لال: "لرأ الحسن: }لُْل َمتَاعُ الدُّ
حسب ذلن، ما الدنٌا كلها من أولها إلى آخرها إال كرجل نام نومة فرأى فً منامه بعض ما 

 .(1)انتبه"ٌحب، ثم 
 .(5)الدنٌا للٌل، ولد مضى الملٌل وبمً للٌل من للٌل" لال مٌمون بن مهران:"
الدنٌا كلها جهل إال موضع العلم، العلم كله حجة إال موضع العمل  لال سهل التستري:"

به، والعمل كله هباء إال موضع اإلخبلص، واإلخبلص ال ٌتم إال بالسنة. ثم لال: دنٌان نفسن، 
 .(ٓٔ)فإذا أفنٌتها فبل دنٌا لن"

ٌٌْر ِلَمِن اتَّمَى{ ]النساء :  رة باٍق فهو خٌر [، أي:" ونعٌم اآلخ22لوله تعالى:}َواآْلِخَرةُ َخ
 .(ٔٔ)من ذلن المتاع الفانً لمن اتمى هللا فعمل بما أُمر به، واجتنب ما نُهً عنه"

 .(ٕٔ)ٌعنً: الجنة أفضل من الدنٌا" لال مماتل:"
 .(ٖٔ)عن ابن عباس: "لوله:} ِلَمِن اتََّمى{، ٌمول: اتمى معاصً هللا"

 .(ٗٔ)لمن اتمى فٌما بمً"عن أبً العالٌة:" أما لوله: } ِلَمِن اتََّمى{، ٌمول: و
[، أي:" ال ٌظلم ربن أحًدا شٌبًا، ولو كان 22لوله تعالى:}َواَل تُْظلَُموَن فَتٌِبًل{ ]النساء : 

 .(٘ٔ)ممدار الخٌط الذي ٌكون فً شك نَواة التمرة"
 .(ٙٔ)وال ٌنمصكم هللا من أجور أعمالكم فتٌبل" لال الطبري:"ٌعنً:
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وال تنمصون أدنى شًء من أجوركم على مشاق المتال فبل ترؼبوا  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔ)عنه"

 وجهان:[، 22}َواَل تُْظلَُموَن فَتٌِبًل{ ]النساء :  وفً تفسٌر لوله تعالى:
، (٘)، والضحان(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدهما : أي الفتٌل الذي شك النواة ، وهو لول عطاء

، وأحد (ٓٔ)، والحسن(5)، وأبو عبٌدة(1)وخصٌؾ ،(2)، وعطٌة العوفً(ٙ)، وابن زٌد(٘)والضحان
 .(ٔٔ)وأحد لولً ابن عباس

، وأحد (ٖٔ)، وأبً مالن(ٕٔ)والثانً : أنه ما انفتل بٌن األصابع من الوسخ ، وهذا لول السدي
 .(ٗٔ)لولً ابن عباس

لال الطبري:" إنما لصد بموله : }وال ٌظلمون فتٌبل {، الخبَر عن أنه ال ٌظلم عباَده أللَّ  
التً ال خطر لها ، فكٌؾ بما له خطر ؟ وكان الوسخ الذي ٌخرج من بٌن إصبعً الرجل  األشٌاء

أو من بٌن كفٌه إذا فتل إحداهما على األخرى ، كالذي هو فً شك النواة وبطنها ، وما أشبه ذلن 
من األشٌاء التً هً مفتولة ، مما ال خطر له ، وال لٌمة، فواجٌب أن ٌكون كل ذلن داخبل فً 

، إال أن ٌخرج شٌبًا من ذلن ما ٌجب التسلٌم له ، مما دل علٌه ظاهر «الفتٌل»معنى 
 .(٘ٔ)التنزٌل"

لال ابن السكٌت: "المطمٌر: المشرة الرلٌمة على النواة، والفتٌل: ما كان فً شك النواة، 
 .(ٙٔ)والنمٌر: النكتة فً ظهر النواة"

التافه الحمٌر المدر، أي: ال لال األزهري: "وهذه األشٌاء كلها تضرب أمثاال للشًء 
 :(2ٔ)ٌظلمون لدرها، لال النابؽة

ٌَْ  ذَا اأْلُلُوِؾ َوٌَْؽُزو               ثُمَّ ٌَْرَزأُ اْلعَُدوَّ فَتٌِبًل" ٌَْجَمُع اْلَج
(ٔ1) 
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لرأ ابن كثٌر وحمزة والكسابً: }وال ٌظلمون{، بالٌاء، ولرأ نافع وأبو عمرو وعاصم 
 .(ٔ)ء وابن عامر }تظلمون{ بالتا

 الفوائد:
ً بالعصمة إن  -ٔ األصل أن دّم اآلدمً معصوم وكان دم الكافر فً أول اإلسبلم معصوما

}ألم تر إلى الذٌن لٌل لهم كفوا أٌدٌكم{ ، ولموله  -األصلٌة وبمنع هللا المإمنٌن من لتله لال تعالى:
ودم الكفار الذٌن لم  -علٌه السبلم  -تله موسى )لم أُْإمر بالمتل بعد( وكدم المبطً الذي ل -:-ملسو هيلع هللا ىلص  -

عّد ذلن ذنباً فً الدنٌا واآلخرة وألن بلوغ  -علٌه السبلم  -تبلؽهم الدعوة فً زماننا فإن موسى 
  .الدعوة استتابة عامة من كل كفر

أن ٌكون بالمسلمٌن لوة ٌموون بها على جهاد الكفار، أي: عندهم عدة أنه من شرط الجهاد -ٕ
واستعداد لجهاد الكفار، فإذا لم ٌكونوا على استعداد؛ كؤن ٌكون فٌهم ضعؾ والكفار ألوى منهم، 
فلو لاتل المسلمون الكفار ألبٌدت خضراء المسلمٌن، فبل ٌجوز المتال فً هذه الحالة؛ ألن هذا 

 بمً فً ٌلزم علٌه مفسدة أكبر من المصلحة، وهً تسلط الكفار على المسلمٌن؛ ولهذا فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص
مكة ثبلثة عشر عاما ممتصرا على الدعوة إلى هللا، والمسلمون ٌإذون وٌضاٌمون ولم ٌإمر 

لهم بالجهاد: }أَلَْم تََر  -جل وعبل  -بالجهاد، بل هللا أمرهم بالصبر وكؾ األٌدي حتى ٌؤذن هللا 
ٌِْدٌَكُْم َوأَلٌُِموا َكاةَ{ ]النساء:  إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم كُفُّوا أَ بَلةَ َوآتُوا الزَّ  .[22الصَّ

المرآن ٌرشادنا إلى اإلٌمان الذي ال ٌنفن عن الجهاد، بل إن الجهاد تطبٌك عملً له، أن -ٖ
وٌحمل حملة عنٌفة عن أولبن الذٌن ٌرٌدون أن ٌحمموا ألنفسهم، أو ألمتهم أمجادا رخٌصة سهلة 

هذا الصنؾ من الناس وجد فً األمة عن طرٌك رفع األصوات وكثرة االدعاءات، إن 
اإلسبلمٌة، ولكن كشفهم المرآن لٌكونوا عبرة لمن ٌسلن سبٌلهم كان هذا الصنؾ ٌتمنى أن ٌؤذن 
هللا له فً المتال لبل مجًء أوانه فلما كتب علٌهم المتال أصبحوا ٌخشون األعداء أكثر مما 

 .ٌخشون هللا
بَلةَ  ولد استدل البعض بموله:} -ٗ ٌِْدٌَكُْم َوأَلٌُِموا الصَّ عدم {، على أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم كُفُّوا أَ

 ، وهذا تحرٌؾ.(ٕ)رفع الٌدٌن فً الصبلة ؼٌر تكبٌرة اإلحرام
 .(ٖ)الخوؾ من هللا تعالى جده وحده، فمن خاؾ ؼٌره فإنما صرؾ إلٌه حما من حموق ربهأن -٘
صلى هللا علٌه  -ولد صور لنا الرسول ، وغ منها واألمر أسرع من ذلنالدنٌا فانٌة مفرأن -ٙ

وهللا ما الدنٌا فً اآلخرة إال "للة متاع الدنٌا بالنسبة إلى نعٌم اآلخرة بمثال ضربه فمال:  -وسلم 
ما الذي تؤخذه  .(ٗ)"فً الٌم، فلٌنظر بم ترجع -وأشار بالسبابة  -مثل ما ٌجعل أحدكم إصبعه هذه 

ذا ؼمست فً البحر الخضم، إنها ال تؤخذ منه لطرة. هذا هو نسبة الدنٌا إلى تؤخذه اإلصبع إ
 اآلخرة.

 ، [22}وال تظلمون فتٌبل{ ]النساء:  فمال:أنه حرم الظلم على نفسه،  -تعالى  -أخبر هللا  -2
كما ، [ٙٗ[ ولال: }وما ربن بظبلم للعبٌد{ ]فصلت: 5ٗولال: }وال ٌظلم ربن أحدا{ ]الكهؾ: 

 .(٘)«ٌا عبادي إنً حرمت الظلم على نفسً: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -لسان رسوله لال على 
 الرب تنزٌه ٌجب الذي معناه فً تنازعوا ولكن الظلم، عن منزه هللا أن على المسلمون اتفك ولد
 :(ٔ)ألوال ثبلثة على عنه
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 ٌنهى الذي الظلم جنس من الخالك عنه ٌنزه الذي الظلم أن إلى ذهبوا فمد المعتزلة، لول: األول
 .المخلوق على ٌجب ما جنس علٌه وأوجبوا بخلمه، هللا فشبهوا المخلوق، عنه
 تعالى هللا من الظلم إن: الحدٌث أهل وبعض الكبلم أهل من وطوابؾ األشاعرة لول: الثانً
 تجب من طاعة عن الخروج أو الؽٌر، ملن فً التصرؾ: -عندهم- الظلم ألن لذاته، ممتنع
 .تعالى هللا حك فً ممتنعان وهذان طاعته،
 موضعه، ؼٌر فً الشًء وضع الظلم إن: الكبلم أهل وبعض السنة أهل من كثٌر لول: الثالث
 وعلمه وؼناه، ورحمته عدله لكمال ٌفعله؛ وال تعالى الرب من ولوعه ٌمتنع لذاته، ممكن فالظلم
 ٌبخس كؤن مواضعها، ؼٌر فً األشٌاء ٌضع ال تعالى فاهلل ٌفعله، ال أنه وإلخباره بمبحه،
 ونحو للعماب، موجب ببل ٌعالبه أو ؼٌره، سٌبات من علٌه ٌحمل أو إحسانه، من شٌبًا المحسن
 وهللا اعلم. .واللؽة النصوص علٌه دلت الذي الحك هو المول وهذا ذلن،
 

 المرآن
ُمَشي َدٍة َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَمُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد }أَْينََما تَكُونُوا يُْدِرْككُُم اْلَمْوُت َولَْو كُْنتُْم فِي بُُروجٍ 

ِ فََماِل َهُإاَلِء اْلمَْومِ  ِ َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ يَمُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَن لُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد ّللا  اَل يََكاُدوَن  ّللا 
 [33({ ]النساء : 33يَْفمَُهوَن َحِديثًا )

 ر:التفسٌ
أٌنما تكونوا ٌلحمكم الموت فً أي مكان كنتم فٌه عند حلول آجالكم، ولو كنتم فً حصون منٌعة 
هم من متاع هذه الحٌاة، ٌنسبوا  بعٌدة عن ساحة المعارن والمتال. وإن ٌحصل لهم ما ٌسرُّ

 جهالة وتشاإًما، حصوله إلى هللا تعالى، وإن ٌمع علٌهم ما ٌكرهونه ٌنسبوه إلى الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
وما علموا أن ذلن كله من عند هللا وحده، بمضابه ولدره، فما بالهم ال ٌماربون فَْهَم أّيِ حدٌث 

 تحدثهم به؟
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

أحدهما: لال الواحدي:" لال ابن عباس فً رواٌة أبً صالح: "لما استشهد هللا من المسلمٌن من 
المنافمون الذٌن تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذٌن لتلوا عندنا ما استشهد ٌوم "أحد" لال 

 .(ٕ)ماتوا وما لتلوا، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"
عن مجاهد لال : "كان فٌمن كان لبلكم امرأة ، عن (ٗ)، وابن ابً حاتم(ٖ)والثانً: أخرج الطبري

تبس لنا ناًرا ، فخرج فوجد بالباب رجبل ، وكان لها أجٌٌر ، فولدت جارٌة. فمالت ألجٌرها : ال
فمال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة ؟ لال : جارٌة. لال : أما إّن هذه الجارٌة ال تموت حتى 
تبؽً بمبة ، وٌتزوجها أجٌرها ، وٌكون موتها بالعنكبوت. لال : فمال األجٌر فً نفسه : فؤنا 

شك بطن الصبٌة. وعولجت فبِربت ، فشبَّت ، أرٌد هذه بعد أن تفجر بمبة!! فؤخذ شفرة فدخل ف
وكانت تبؽً ، فؤتت ساحبل من سواحل البحر ، فؤلامت علٌه تبؽً. ولبث الرجل ما شاء هللا ، ثم 
لدم ذلن الساحل ومعه مال كثٌر ، فمال المرأة من أهل الساحل : ابؽٌنً امرأة من أجمل امرأة 

مل الناس ، ولكنها تبؽً. لال : ابتٌنً بها. فؤتتها فً المرٌة أتزوجها! فمالت : ههنا امرأة من أج
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فمالت : لد لدم رجل له مال كثٌر ، ولد لال لً : كذا. فملت له : كذا. فمالت : إنً لد تركت 
جته! لال : فتزوجها ، فولعت منه مولعًا. فبٌنا هو ٌوًما عندها إذ  البؽاء ، ولكن إن أراد تزوَّ

الجارٌة! وأرته الشك فً بطنها ولد كنت أبؽً ، فما أدري بمبة أخبرها بؤمره ، فمالت : أنا تلن 
أو ألل أو أكثر! لال : فإنّه لال لً : ٌكون موتها بعنكبوت. لال : فبنى لها برًجا بالصحراء 
وشٌده. فبٌنما هما ٌوًما فً ذلن البرج ، إذا عنكبوت فً السمؾ ، فمالت : هذا ٌمتلنً ؟ ال ٌمتله 

ط ، فؤتته فوضعت إبهام رجلها علٌه فشَدَختْه ، وساَح سمه بٌن ظفرها أحد ؼٌري! فحركته فسم
نََما تَكُونُوا ٌُْدِرْككُُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنتُْم فًِ واللحم ، فاسودت رجلها فماتت. فنزلت هذه اآلٌة :  ٌْ }أَ

 .(ٔ)"بُُروجٍ ُمَشٌََّدٍة{
ٌاق ٌؤباه، وإنما هو كما سماه بل ٌصلح أن ٌكون لوال آخر ، ألن السوأما األثر الثانً: ف

 أي: عمن مضى. وهللا أعلم. ، (ٕ)حكاٌة"ابن كثٌر رحمه هللا :"
ٌْنََما تَكُونُوا ٌُْدِرْككُُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنتُْم فًِ بُُروجٍ ُمَشٌََّدةٍ{ ]النساء : لوله تعالى: [، "أي: 21}أَ

األجل وٌفاجبكم ولو تحصنتم منه فً أي مكاٍن وجدتم فبل بّد أن ٌدرككم الموت عند انتهاء 
 .(ٖ)بالحصون المنٌعة"

 .(ٗ)أٌنما تكونوا فً مبلحم حروب أو ؼٌرها، والبروج: الحصون" لال الزمخشري:أي:"
 ها هنا، أربعة ألوال :« البروج»وفً 

 .(1). وهو لول الجمهور(2)، وابن جرٌج(ٙ)، ولتادة(٘)أحدها:أنها المصور، وهو لول مجاهد
، (5)أنها لصور فً السماء بؤعٌانها تسمى بهذا االسم ، وهو لول أبً العالٌةوالثانً: 
 .(ٕٔ)، وأبً مالن(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)والسدي

 .(ٖٔ)والثالث: أنها البٌوت التً فً الحصون وهو لول بعض البصرٌٌن
.  (ٗٔ)معناه:" فً لصور من حدٌد". حكاه النما  عن ابن عباسوالرابع: أن لوله:}بروج مشٌدة{، 

 .(٘ٔ)وضعفه ابن عطٌة
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فاألكثر واألصح أنه أراد البروج والحصون التً فً األرض المبنٌة،  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)ألنها ؼاٌة البشر فً التحصن والمنعة، فمثل هللا لهم بها"

 ، ألوال:«الُمّشٌََّدةِ »وفً معنى 
 .(ٖ)، وبعض البصرٌٌن(ٕ)أحدها : المجصصة ، والشٌد الجص ، وهذا لول عكرمة

 .(٘)، وأبً مالن(ٗ)والثانً : الحصٌنة. وهذا لول الضحان
والثالث: أن الُمّشٌََّد المطول فً االرتفاع، ٌمال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا رفعه ، ومنه أَشدت 

 .(ٙ)بِذِكْر الرجل إذا َرفَْعَت منه ، وهذا لول الزجاج
وبالتخفٌؾ : المجصَّصوالرابع: أن الُمّشٌَّد ، بالتشدٌد : الُمطَّول ، 

(2) . 
}فً بروج مشٌدةإ، أي:" فً لصور أو حصون مرتفعة، والبروج لال البٌضاوي:لوله  

 .(1)فً األصل بٌوت على أطراؾ المصور، من تبرجت المرأة إذا ظهرت"
 .(5)لرئ :}ٌدرككم{، بالرفع، ولٌل: هو على حذؾ الفاءو 
ه بالشٌد وهو الجص. ولرأ نعٌم بن ولرئ :}مشٌدة{، من شاد المصر إذا رفعه أو طبل 

مٌسرة }مشٌدة{، بكسر الٌاء وصفا لها بفعل فاعلها مجازا كما لالوا: لصٌدة شاعرة، وإنما 
 .(ٓٔ)الشاعر فارضها

ِ{ ]النساء : لوله تعالى: [، أي:" وإن 21}َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ ٌَمُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
هم م  .(ٔٔ)ن متاع هذه الحٌاة، ٌنسبوا حصوله إلى هللا تعالى"ٌحصل لهم ما ٌسرُّ
 .(ٕٔ)هذه فً السراء" لال أبو العالٌة:"
والحسنة: الخصب، تنتج خٌولهم وأنعامهم ومواشٌهم وتحسن حالهم، وتلد  لال السدي:"

 .(ٖٔ)نساإهم الؽلمان. لالوا: هذه من عند هللا"
وإن ٌنلهم رخاء وظفر وفتح وٌصٌبوا ؼنٌمة،]ٌمولوا هذه[: من لبل  لال الطبري:أي:"

 .(ٗٔ)هللا ومن تمدٌره"
 .(٘ٔ)المعنى: وإن تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى هللا" لال الزمخشري:" 
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وإن تصب هإالء المنافمٌن حسنة من هزم عدو أو ؼنٌمة أو ؼٌر  لال ابن عطٌة:أي:" 
 .(ٔ)ذلن رأوا أن ذلن باالتفاق من صنع هللا، ال أنه ببركة اتباعن واإلٌمان بن"

[، أي:" وإن ٌمع 21}َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَمُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَن{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٕ)إلى الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص جهالة وتشاإًما"علٌهم ما ٌكرهونه ٌنسبوه 
 .(ٖ)فهذه فً الضراء" لال أبو العالٌة:"

أي هزٌمة أو شدة جوع وؼٌر ذلن، لالوا: هذه بسببن، لسوء تدبٌرن،  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٗ)ولٌل لشإمن علٌنا"

وإن تنلهم شدة من عٌ  وهزٌمة من عدو وجراح وألم ،  ٌمولوا لن  لال الطبري:أي:"
ٌا دمحم : }هذه من عندن{، بخطبن التدبٌر، وإنما هذا خبر من هللا تعالى ذكره عن الذٌن لال فٌهم 

ٌِْدٌَكُْم{ لنبٌه : }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن لٌَِل لَُهْم كُفُّوا أَ
(٘) "(ٙ). 

صبهم بلٌة من لحط وشدة أضافوها إلٌن، ولالوا: هً من وإن ت لال الزمخشري:أي:" 
ٌَُّروا بُِموَسى  عندن، وما كانت إال بشإمن، كما حكى هللا عن لوم موسى: }َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَطَّ

  [،2ٗ[، وعن لوم صالح: }لَالُوا اطٌََّّْرنَا بَِن َوبَِمْن َمعََن{ ]النمل : َٖٔٔوَمْن َمعَهُ{ ]األعراؾ : 
أنها تشاءمت برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: منذ دخل المدٌنة نمصت ثمارها  -لعنت -وروى عن الٌهود

وؼلت أسعارها، فرد هللا علٌهم لل كل من عند هللا ٌبسط األرزاق وٌمبضها على حسب 
 .(2)المصالح"

، لالوا: هذه من والسٌبة: الجدب والضرر فً أموالهم وتؤشموا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال السدي:"
عندن، ٌمولون: بتركنا دٌننا واتباع دمحم أصابنا هذا الببلء، فؤنزل هللا تعالى: }لل كل من عند 

 .(1)هللا{"
ابن وهب لال:"لال ابن زٌد فً لوله : }وإن تصبهم حسنة ٌمولوا هذه من عند هللا عن 

}وأرسلنان للناس رسوال{، لال : إن  وإن تصبهم سٌبة ٌمولوا هذه من عندن{، فمرأ حتى بلػ :
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركُْم فَاْنِفُروا ثُبَاٍت أَِو  هذه اآلٌات نزلت فً شؤن الحرب. فمرأ:} 
اْنِفُروا َجِمًٌعا {، فمرأ حتى بلػ : }وإن تصبهم سٌبة{، ٌمولوا : هذه من عند دمحم علٌه السبلم ، 

 .(5)ء النظر! ما أحسن التدبٌر وال النظر "أساء التدبٌر وأسا
فً المابلٌن }َوإِن تُِصْبُهْم َحَسنةٌ ٌَمُولُواْ َهِذِه ِمْن ِعنِد هللِا َوإِن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَمُولُواْ َهِذِه ِمْن 

 لوالن : [،21]النساء : ِعنِدَن{
 .(ٔٔ)، واختٌار ابن عطٌة(ٓٔ)أحدهما : أنهم المنافمون ، وهو لول الحسن

 .(ٔ)والثانً : الٌهود ، وهو لول الزجاج 
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عند دخوله المدٌنة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تشاءمت برسول هللا  -لعنت  -لٌل كانت إلٌهود  لال الزجاج:" 
فمالت: منذ دخل المدٌنة نمصت ثمارنا وؼلت أسعارنا، فؤعلم هللا عز وجل أن الخصب والجدب 

 .(ٕ)من عند هللا"
فً لوله: }وإن تصبهم{، رد على الذٌن لٌل لهم، « الهاء والمٌم»و لال ابن عطٌة:" 

}كفوا أٌدٌكم{، وهذا ٌدل على أنهم المنافمون، ألن المإمنٌن ال تلٌك بهم هذه الممالة، وألن الٌهود 
 .(ٖ)لم ٌكونوا للنبً علٌه السبلم تحت أمر، فتصٌبهم بسببه أسواء"

 :ها هنا، أربعة وجوه« الحسنة والسٌبة»وفً 
 . (ٗ)أحدها : السراء والضراء. وهذا لول أبً العالٌة

 .  (٘)والثانً : النعم والمصابب. وهو لول لتادة
 .(ٙ)والثالث: النعم واالبتبلء. وهذا معنى لول ابن عباس

 .(1)، وابن زٌد(2)والثالث : النصر والهزٌمة ، وهو لول الحسن
 .(5)الخصب والجذب. وهذا لول الزجاج والرابع:

 .(ٓٔ)وهذا كله شًء واحد" ابن عطٌة:"لال 
السٌبة: تمع على البلٌة والمعصٌة. والحسنة: على النعمة والطاعة.  لال الزمخشري:" 

ٌِّبَاِت لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]األعراؾ :  [، ولال: }ِإنَّ 1ٙٔلال هللا تعالى: }َوبَلَْونَاهُْم ِباْلَحَسنَاِت َوالسَّ
 .(ٔٔ)["ٗٔٔلسٌَِّّبَاِت{ ]هود : اْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن ا

 تؤوٌبلن : [،21]النساء : وفً لوله :}ِمْن ِعنِدَن{
 .(ٕٔ)أحدهما : أي بسوء تدبٌرن ، وهو لول ابن زٌد 

، ومثله لوله (ٖٔ)والثانً : ٌعنون بالشإم الذي لحمنا منن على جهة التطٌُّر به، وهذا لول الزجاج
عَهُ{] األعراؾ : تعالى:}َوإِن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ  ٌَُّرواْ بُِموَسى َوَمن مَّ  [. ٌَٖٔٔطَّ

عن مطرؾ أن عبد هللا لال: "ما ترٌدون من المدر؟ ما تكفٌكم اآلٌة التً فً سورة روي 
النساء: }وإن تصبهم حسنة ٌمولوا هذه من عند هللا وإن تصبهم سٌبة ٌمولوا هذه من عندن{؟ أي 

 .(ٗٔ)مروا، وإلٌه ٌصٌرون"من نفسن، وهللا ما وكلوا المدر ولد أ
ِ{ ]النساء : لوله تعالى: " أن ذلن كله من -ٌا دمحم-[، أي:لل لهم 21}لُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 .(ٔ)عند هللا وحده، بمضابه ولدره"
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 .(ٕ)النعم والمصابب" لال لتادة:"
 .(ٖ)لال ابن زٌد:"النصر والهزٌمة"

عند هللا ، أما الحسنة فؤنعم بها علٌن ، وأما لال ابن عباس:" ٌمول : الحسنة والسٌبة من 
 .(٘). وروي عن السدي نحو ذلن(ٗ)السٌبة فابتبلن بها"

لل، ٌا دمحم، لهإالء المابلٌن: كل ذلن من عند هللا ، دونً ودون ؼٌري لال الطبري: أي:"
إعبلم من ، من عنده الرخاء والشدة ، ومنه النصر والظفر ، ومن عنده الفَلُّ والهزٌمة... وهذا 

 .(ٙ)هللا عباَده أن مفاتح األشٌاء كلها بٌده ، ال ٌملن شٌبًا منها أحد ؼٌره"
إعبلم من هللا تعالى، أن الخٌر والشر، والحسنة والسٌبة خلك له ومن  لال ابن عطٌة:" 

عنده، ال رب ؼٌره وال خالك وال مخترع سواه، فالمعنى: لل ٌا دمحم لهإالء: لٌس األمر كما 
 .(2)زعمتم من عندي وال من عند ؼٌري، بل هو كله من عند هللا"

[،أي:" ، فما بالهم 21ُدوَن ٌَْفمَُهوَن َحِدٌثًا{ ]النساء : }فََماِل َهُإاَلِء اْلَمْوِم اَل ٌََكالوله تعالى:
 .(1)ال ٌماربون فَْهَم أّيِ حدٌث تحدثهم به؟"

فٌعلموا أن هللا هو الباسط المابض، وكل ذلن صادر عن حكمة  لال الزمخشري:اي:" 
 .(5)وصواب"
انٌه لعلموا ٌوعظون به، وهو المرآن، فإنهم لو فهموه وتدبروا مع لال البٌضاوي: أي:" 

أن الكل من عند هللا سبحانه وتعالى، أو حدٌثا ما كبهابم ال أفهام لها أو حادثا من صروؾ الزمان 
 .(ٓٔ)فٌفتكرون فٌه فٌعملون أن المابض والباسط هو هللا سبحانه وتعالى"

ٌَْفمَُهوَن َحِدٌثًا{، لال:عن   .(ٔٔ)ٌمول: المرآن" السدي لوله: "}فََماِل َهُإاَلِء اْلمَْوِم اَل ٌََكاُدوَن 
 الفوائد:

أن هللا هلالج لج أجل لكل مخلوق أجبل، وأن نفسا لن تموت إال بإذن هللا أن للموت أجبل محددا، و -ٔ

كتابا مإجبل، فإذا انمضى األجل فلٌس إال الموت ولٌس منه فوت، لال هللا تعالى: }ولكل أمة أجل 
[، وإن مات أو لتل فمد انتهى ٖٗ]األعراؾ: فإذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون{ 

أجله المسمى له لال هللا تعالى: }لل لو كنتم فً بٌوتكم لبرز الذٌن كتب علٌهم المتل إلى 
[، ولال تعالى: }أٌنما تكونوا ٌدرككم الموت ولو كنتم فً بروج ٗ٘ٔمضاجعهم{ ]آل عمران: 

 .[21مشٌدة{ ]النساء: 
 احتمار الموت والرؼبة فى االستشهاد من أجل الحك.اإلٌمان ٌبعث فى النفس أن -ٕ
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إذ اإلٌمان ٌوحى بؤن واهب العمر هو هللا، وأنه ال ٌنمص باإللدام، وال ٌزٌد باألحجام؛ فكم من 
إنسان ٌموت وهو على فراشه الوثٌر، وكم من إنسان ٌنجو وهو ٌخوض ؼمرات المعارن 

 والحروب!
 .(ٔ)"آجاال لهم وضرب ألدارا، لهم ولدر لال الطحاوي:" 

ما أصابن من حسنة فمن هللا وما أصابن }ولد ٌحتج بعض الناس للمدرٌة النفاة بموله تعالى:  -ٖ
[ ، وٌظنون أن المراد بالحسنات والسٌبات فً هذه اآلٌة 25]النساء:  {من سٌبة فمن نفسن
 الطاعات والمعاصً.

وهإالء أخطإوا الفهم، فالمراد بالحسنات هنا النعم، والمراد بالسٌبات المصابب، ٌدلنا على 
أٌنما تكنوا ٌدرككم الموت ولو كنتم فً بروج مشٌدة }صحة هذا الفهم سٌاق النص. لال تعالى: 

وإن تصبهم حسنة ٌمولوا هذه من عند هللا وإن تصبهم سٌبة ٌمولوا هذه من عندن لل كٌل من عند 
ما أصابن من حسنة فمن هللا وما أصابن من  -هللا فمال هإالء الموم ال ٌكادون ٌفمهون حدٌثاً 

 [ .25- 21]النساء:  {سٌبة فمن نفسن
فاهلل ٌحكً عن المنافمٌن أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافٌة، لالوا: هذه 

لالوا: هذه من عندن ٌا  -وخوؾ من عدو مثل َضْرٍب ومرض  -من هللا، وإذا أصابتهم سٌبة 
 دمحم. أنت الذي جبت بهذا الدٌن الذي عادانا الناس ألجله، وابتلٌنا ألجله بهذه المصابب.

فالحسنات هنا النعم، والسٌبات المصابب، وهذه كموله تعالى: )إن تمسسكم حسنة تسإهم وإن 
[ ، ٕٓٔشٌباً( ]آل عمران:  تصبكم سٌبة ٌفرحوا بها وإن تصبروا وتتموا ال ٌضركم كٌدهم

 [ .1ٙٔولوله: )وبلونهم بالحسنات والسٌبات لعلهم ٌرجعون( ]األعراؾ: 
لل كل من عند هللا فمال  ، لال تعالى:}أن المصابب والنعم ال تخرج عن لدر هللا ومشٌبته -ٗ

 ً  [ .21]النساء:  {هإالء الموم ال ٌكادون ٌفمهون حدٌثا

 
 المرآن

ِ َوَما أََصابََن ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَن َوأَْرَسْلنَاَن ِللن اِس َرُسواًل َوَكَفى }َما أََصابََن ِمْن  َحَسنٍَة فَِمَن ّللا 
ِ َشِهيًدا )  [33({ ]النساء : 33بِاَّلل 
 التفسٌر:

ِمن خٌر ونعمة فهو من هللا تعالى وحده، فضبل وإحسانًا، وما أصابن  -أٌها اإلنسان-ما أصابن 
أٌها -وشدة فبسبب عملن السٌا، وما الترفته ٌدان من الخطاٌا والسٌبات. وبعثنان من جهد 
 لعموم الناس رسوال تبلؽهم رسالة ربن، وكفى باهلل شهًٌدا على صدق رسالتن. -الرسول
ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  أي ما أصابن ٌا إِنسان  [، أي:"25}َما أََصابََن ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن َّللاَّ

من نعمة وإِحسان فمن هللا تفضبًل منه وإِحساناً وامتناناً وامتحانا"
(ٕ). 

 .(ٖ)ما أصابن من نعمة فمن هللا " لال الحسن:" 
 .(ٗ)هذا ٌوم أحد" لال ابن عباس فً رواٌة عطٌة:" 
روي عن و .(٘)ما فتح هللا علٌن ٌوم بدر"وعن ابن عباس فً رواٌة علً بن ابً طلحة:" 

 .(ٙ)عن الضحان نحو ذلن
 .(ٔ)ٌعنً: الفتح والؽنٌمة ٌوم بدر فمن هللا كان" لال مماتل:" 
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 .(ٕ)أي: ما أصبتم من ؼنٌمة أو أتاكم من خصب فمن تفضل هللا" لال الزجاج:" 
، ما ٌصٌبن ، ٌا دمحم ، من رخاء ونعمة وعافٌة وسبلمة ، فمن فضل  لال الطبري:أي:"

 .(ٖ)هللا علٌن ، ٌتفضل به علٌن إحسانًا منه إلٌن"
 اختلؾ فً المراد بهذا الخطاب على ثبلثة ألاوٌل .و

علً وهو المراد به. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة  -أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٗ)بن أبً طلحة

 .(٘)والمراد به ؼٌره ، وهو لول الزجاج -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : أنه متوجه إلى النبً 
والثالث : أنه متوجه إلى اإلنسان ، وتمدٌره : ما أصابن أٌها اإلنسان من حسنة فمن هللا ، وهذا 

 .(ٙ)لول لتادة
 .(2)، وؼٌره داخل فً المعنى"والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عطٌة:"

صلى  -ٌراد به الخلك، ومخاطبة النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن "الخطاب للنبً  –وهللا أعلم -والراجح
}ٌَا أٌََُّها  لد تكون للناس جمٌعا ألنه علٌه السبلم لسانهم، والدلٌل على ذلن لوله: -هللا علٌه وسلم 
ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم ال تِِهنَّ {النَّبِ نَِّساَء فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ

وحده وصار الخطاب شامبل له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنادى النبً  ،(1)
 .(5)ولسابر أمته"

وما أصابن من جهد  [، أي:"25}َوَما أََصابََن ِمْن َسٌِّبٍَة فَِمْن نَْفِسَن{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٓٔ)وشدة فبسبب عملن السٌا، وما الترفته ٌدان من الخطاٌا والسٌبات"

ٌعنً: الببلء من العدو، والشدة من العٌ  ٌوم أحد، }فمن نفسن{، ٌعنً:  لال مماتل:"
 .(ٔٔ)فبذنبن، ٌعنً: ترن المركز"

توجبتها به، ٌعنً : وما أصابن من شدة ومشمة وأذى ومكروه ، فبذنب اس لال الطبري:"
 .(ٕٔ)اكتسبته نفسن"

أي: من جدب أو ؼلبة فً حرب فمن نفسن، أي أصابكم ذلن بما كسبتم  لال الزجاج:"
ٌِْدٌكُْم َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ كما لال هللا جل وعز }َوَما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسَبْت أَ
(ٖٔ)"(ٔٗ). 

وءا ٌجز به{، بلؽت من المسلمٌن مبلؽا عن أبً هرٌرة لال:"لما نزلت ؟}من ٌعمل س
لاربوا وسددوا ففى كل ما ٌصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ٌنكبها :»شدٌدا فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ)«"أو الشوكة ٌشاكها
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عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبٌه، لال: "هً فً لراءة أبً بن أخرج ابن المنذر 
ما أصابن من حسنة فمن هللا وما أصابن من سٌبة فمن نفسن وأنا »مسعود: كعب، وعبد هللا بن 

 .(ٕ)«"كتبتها علٌن
ما أصابن من حسنة فمن »عن ابن مجاهد:" أن ابن عباس كان ٌمرأ لوله عز وجل: و

، لال مجاهد: وكذلن فً لراءة أبً، وابن «هللا وما أصابن من سٌبة فمن نفسن وأنا كتبتها علٌن
 .(ٖ)مسعود"
فبذنبن وأنا كتبتها »لال مماتل:"وفً مصحؾ عبد هللا بن مسعود وأبً بن كعب و
 .(ٗ)«"علٌن

 ، ها هنا ثبلثة ألاوٌل:«الحسنة والسٌبة»وفً 
أحدها : أن الحسنة النعمة فً الدٌن والدنٌا، والسٌبة المصٌبة فً الدٌن والدنٌا ، وهذا لول بعض 

 .(٘)البصرٌٌن
ٌوم بدر، والسٌبة ما أصابه ٌوم أحد من شج رأسه وكسر رباعٌته  والثانً : أن الحسنة ما أصابه

 .(2)، والحسن(ٙ)، وهو لول ابن عباس
 .(1)والثالث : أن الحسنة الطاعة ، والسٌبة المعصٌة ، وهذا لول أبً العالٌة

 [، لوالن:25فَِمْن نَْفِسَن{ ]النساء :  وفً لوله تعالى:}
، وأبً (ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)ـ وابن جرٌج(ٓٔ)، والسدي(5)لتادةأحدهما : ٌعنً فبذنبن. وهذا لول 

 .(ٖٔ)صالح
 .(ٗٔ)والثانً : فبفعلن

 -أٌها الرسول-وبعثنان  [، أي:"25}َوأَْرَسْلنَاَن ِللنَّاِس َرسُواًل { ]النساء : لوله تعالى:
 .(٘ٔ)لعموم الناس رسوال تبلؽهم رسالة ربن"
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إنما جعلنان ، ٌا دمحم ، رسوال بٌننا وبٌن الخلك ، تبلّؽهم ما أرسلنان  لال الطبري:أي:"
به من رسالة ، ولٌس علٌن ؼٌر الببلغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت ، فإن لبلوا ما أرسلت به 

 .(ٔ)فؤلنفسهم ، وإن ردُّوا فعلٌها"
أى: رسوال للناس جمٌعا لست برسول العرب وحدهم، أنت رسول  لال الزمخشري:"
ٌَا أٌََُّها النَّاُس ِإنًِّ َرسُوُل  [،1ٕ}َوَما أَْرَسْلنَاَن إِالَّ َكافَّةً ِللنَّاِس{ ]سبؤ :  العرب والعجم، كموله: }لُْل 

ٌْكُْم َجِمٌعًا{ ]األعراؾ :  ِ إِلَ  .(ٕ)["1َّ٘ٔللاَّ
 .(ٖ)شرابع هللا ، وما ٌحبه وٌرضاه ، وما ٌكرهه وٌؤباه"أي : تبلؽهم  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)لال أبو صالح:"أرسل: بعث"
ههنا مإكد لموله: }وأرسلنان{، ألن }وأرسلنان للناس{ « الرسول»معنى  لال الزجاج:"
 .(٘)تدل على أنه رسول"
ِ َشِهًٌدا{ ]النساء : لوله تعالى:  شاهداً على وحسبن أن ٌكون هللا [، أي:"25}َوَكفَى بِاَّللَّ
 .(ٙ)صدق رسالتن"

وكفى باهلل شهٌدا على ذلن، فما ٌنبؽً ألحد أن ٌخرج عن طاعتن  لال الزمخشري:أي:"
 .(2)واتباعن"

أي : على أنه أرسلن ، وهو شهٌد أٌضا بٌنن وبٌنهم ، وعالم بما تبلؽهم  لال ابن كثٌر:"
 .(1)إٌاه ، وبما ٌردون علٌن من الحك كفرا وعناًدا"

 .(5)ٌعنً: فبل شاهد أفضل من هللا بؤنن رسوله" مماتل:"لال 
 .(ٓٔ)أي: هللا لد شهد أنه صادق، وأنه رسوله" لال الزجاج:"

حسبن هللا تعالى ذكره ، شاهًدا علٌن فً ببلؼن ما أمرتن بببلؼه من  لال الطبري:أي:"
ه ال ٌخفى علٌه رسالته ووحٌه، وعلى من أرسلت إلٌه فً لبولهم منن ما أرسلت به إلٌهم ، فإن

أمرن وأمرهم ، وهو مجازٌن بببلؼن ما وعَدن ، ومجازٌهم ما عملوا من خٌر وشر ، جزاء 
 .(ٔٔ)المحسن بإحسانه ، والمسًء بإساءته"

توعد للكفرة، وتهدٌد تمتضٌه لوة الكبلم، ألن المعنى شهٌدا على من  لال ابن عطٌة:"
من هللا وتبلٌؽا، فإنما هً أوامر هللا كذبه، والمعنى أن الرسول إنما ٌؤمر وٌنهى بٌانا 

 .(ٕٔ)ونواهٌه"
بٌنا نحن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جلوس فً المسجد، إذ دخل رجل على  لال أنس بن مالن:"

جمل، فؤناخه فً المسجد، ثم عمله، ثم لال: أٌكم دمحم، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متكا بٌن ظهرانٌهم. لال: 
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و األبٌض الرجل المتكا. لال:ٌا ابن المطلب، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لد أجبتن. فمال فملنا له: ه
له الرجل: إنً سابلن فمشدد علٌن فً المسؤلة فبل تجدن فً نفسن علً. لال: سل عما بدا لن، 

: اللهم فمال: أنشدن بربن ورب من كان لبلن، هللا أرسلن إلى الناس كلهم، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)نعم"

 الفوائد:
المدر خٌره وشره، وحلوه ومره، من هللا اآلٌة فٌه الرد على المدرٌة، فإن مذهب أهل السنة أن -ٔ

}فِمْن نَْفِسَن{ محموٌل فموله تعالى، ، (ٕ)فً حدٌث جبرابٌل: "وتإمن بالمدر خٌره وشره"، ،وتعالى
 . تمدٌره بدلٌل لوله: }ما أصاَبَن{محموٌل على السبب الذي سبك من الرّبِ 

ال ٌؽٌب عنه  هو الذي،و"وصؾ هللا َعزَّ وَجلَّ بؤنه )شهٌد( ، والشهٌد اسم من أسمابه تعالى -ٕ
 .(ٖ)"شًء، ٌمال: شاهد وشهٌد؛ كعالم وعلٌم؛ أي أنه حاضر ٌشاهد األشٌاء وٌراها

الشهٌد؛ أي: المطلع على جمٌع األشٌاء، سمع جمٌع األصوات خفٌها  لال السعدي:" 
وجلٌها، وأبصر جمٌع الموجودات دلٌمها وجلٌلها، صؽٌرها وكبٌرها، وأحاط علمه بكل شًء، 

 .(ٗ)"الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه
 .(٘)"اللهم اشهد! فلٌبلػ الشاهد الؽابب :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً

 
 المرآن

َ َوَمْن تََول ى فََما أَْرَسْلنَاَن َعلَْيِهْم َحِفيًظا ) سُوَل فَمَْد أََطاَع ّللا   [3ٓ({ ]النساء : 3ٓ}َمْن يُِطِع الر 
 التفسٌر:

من ٌستجب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وٌعمل بهدٌه، فمد استجاب هلل تعالى وامتثل أمره، ومن أعرض عن 
على هإالء المعترضٌن رلٌبًا تحفظ أعمالهم  -أٌها الرسول-بعثنان طاعة هللا ورسوله فما 

 وتحاسبهم علٌها، فحسابهم علٌنا.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 

 .(ٙ)أحدهما: أنها نزلت فً المنافمٌن. وهذا لول أكثر المفسرٌن
هللا، ومن أطاعنى  من أحبنً فمد أحب»لال فً المدٌنة  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" وذلن أن النبً

. فمال المنافمون: أال تسمعون إلى هذا الرجل وما ٌمول؟ لمد لارب الشرن وهو (2)«فمد أطاع هللا
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كما اتخذت  -ٌعنون ربا -ٌنهً أال ٌعبد إال هللا، فما حمله على الذي لال إال أن نتخذه حنانا
:}َمْن ٌُِطِع -ملسو هيلع هللا ىلص -نبٌهتصدٌما لموله  -عز وجل -النصارى عٌسى ابن مرٌم حنانا. فؤنزل هللا

"}َ سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ الرَّ
(ٔ). 

من أحبنى فمد أحب هللا، ومن أطاعنى فمد أطاع »لال الزمخشري:"وروى أنه لال: 
، فمال المنافمون: أال تسمعون إلى ما ٌمول هذا الرجل، لمد لارؾ الشرن وهو ٌنهى أن (ٕ)«هللا

 .(ٖ)ٌرٌد هذا الرجل إال أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عٌسى، فنزلت "ٌعبد ؼٌر هللا! ما 
 والثانً: أنها نزلت فً الٌهود.

من أحبنً فمد أحب »لال ابن عطٌة:" لالت فرلة: سبب هذه اآلٌة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
ٌؤمر بعبادة هللا وحده، وهو فً ، فاعترضت الٌهود علٌه فً هذه الممالة، ولالوا: هذا دمحم (ٗ)«هللا

هذا المول مدع للربوبٌة، فنزلت هذه اآلٌة تصدٌما للرسول علٌه السبلم، وتبٌٌنا لصورة التعلك 
 .(٘)بٌنه وبٌن فضل هللا تعالى"

َ{ ]النساء : لوله تعالى: سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ [، أي:" من ٌستجب للرسول 1ٓ}َمْن ٌُِطعِ الرَّ
 .(ٙ)، وٌعمل بهدٌه، فمد استجاب هلل تعالى وامتثل أمره"ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)أي: من لبل ما أتى به الرسول فإنما لبل ما أمر هللا به" لال الزجاج:"
 .(1)ٌعنً: من ٌطع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً سنته فمد أطاع هللا فً فرابضه" لال التستري:"

 .(5)طاعته، ولامت به الحجة على المسلمٌن"لال الحسن: "جعل هللا طاعة رسوله 
ٌعنً: من ٌطع الرسول فٌما أمره فمد أطاع هللا، ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان  لال السمرلندي:"

 .(ٓٔ)ٌدعوهم بؤمر هللا تعالى، وفً طاعة هللا تعالى"
أطاعه فمد أطاع هللا ، ٌخبر تعالى عن عبده ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه من  لال ابن كثٌر:"

 .(ٔٔ)ومن عصاه فمد عصى هللا ، وما ذان إال ألنه ما ٌنطك عن الهوى ، إن هو إال وحً ٌوحى"

صلى هللا  -أمر بطاعة الرسول، فإذا أطاع رسوله  -تعالى  -ألن هللا  لال الماترٌدي:"
َ -عز وجل  -ألنه اتبع أمره؛ أال ترى أنه لال  -تعالى  -فمد أطاع هللا  -علٌه وسلم  : }َوأَِطٌعُوا َّللاَّ

سُوَل{ ]المابدة :  [، وحتى جعل طاعة الرسول من شرط اإلٌمان ٗٙ، والتؽابن:5َٕوأَِطٌعُوا الرَّ
ٌْنَُهْم{ ]النساء : -عز وجل  -بموله  ُموَن فٌَِما َشَجَر بَ : }فَبَل َوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ
إنما تكون فً اتباع أمره، وانتهاء مناهٌه، وكذلن حبه إنما  -لى تعا -[اآلٌة،... فطاعة هللا ٘ٙ

ُ{ ]آل -تعالى  -ٌكون فً اتباع أمره ونواهٌه؛ كموله  َ فَاتَّبِعُوِنً ٌُْحِبْبكُُم َّللاَّ : }لُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ
 .(ٕٔ)["ٖٔعمران : 
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، فعنه جل ثناإه لبلوا بما فرض من - ملسو هيلع هللا ىلص -أبان لهم أنَّ ما لبلوا عن نبٌه  لال الشافعً:"
 .(ٔ)طاعة رسوله فً ؼٌر موضع من كتابه"

من أطاعنً فمد أطاع »عن أبً هرٌرة لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أخرج ابن أبً حاتم 
هللا، ومن عصانً فمد عصى هللا، ومن أطاع األمٌر فمد أطاعنً، ومن عصى األمٌر فمد 

 .(ٕ)«"عصانً
ألستم تعلمون أنً رسول »عن ابن عمر، لال:" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وأخرج ابن المنذر 

ألستم تعلمون أن هللا أنزل فً كتابه أنه من »هللا إلٌكم "؟ لالوا: بلى نشهد أنن رسول هللا، لال: 
فإن من طاعة » طاع هللا، لال:، لالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعن فمد أ«أطاعنً فمد أطاع هللا؟

هللا أن تطٌعونً، وإن من طاعتً أن تطٌعوا أبمتكم، وإن صلوا لعودا، فصلوا لعودا 
 .(ٖ)«"أجمعٌن

 .(ٗ)[، "أي: ومن أعرض عن طاعتن"1ٓ}َوَمْن تََولَّى{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(٘)لال ابن عباس، ومماتل: "أعرض عن طاعتن ٌا دمحم"

ٌِْهْم َحِفًٌظا{ ]النساء :  لوله تعالى:}فََما [، أي:" أي ومن أعرض عن 1ٓأَْرَسْلنَاَن َعلَ
على هإالء المعترضٌن رلٌبًا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم  -أٌها الرسول-طاعتن، فما بعثنان 
 .(ٙ)علٌها، فحسابهم علٌنا"

 .(2)لال مماتل:" ٌعنً: رلٌبا"
 .(1)لال أبو عبٌدة:" أي: محاسبا "

 .(5)تٌبة:"}حفٌظا{، أي:محاسبا لهم"لال السدي وابن ل
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:"رلببل تإخذ بهم"

 .(ٔٔ)حافظا من التولً واإلعراض" لال الواحدي:أي:"

ال حفٌظا ومهٌمنا علٌهم تحفظ علٌهم أعمالهم وتحاسبهم علٌها  لال الزمخشري:أي:"
ٌِْهْم بَِوِكٌل{ ]األنعام : ، الزمر:  .(ٕٔ)[ "2ٓٔٙ، الشورى:ٔٗوتعالبهم، كموله: }َوَما أَْنَت َعلَ

 .(ٖٔ)لال الزجاج:أي:" أنن ال تعلم ؼٌبهم إنما لن ما ظهر منهم"
ه اآلٌة نزلت فً بداٌة األمر ثم ولد ذهب لوم منهم عبد الرحمن بن زٌد، إلى أن هذ

ابن وهب لال: "سؤلت ابن زٌد عن لول هللا : }فما  نسخت بآٌة السٌؾ، أخرج الطبري عن
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ٌَْن إِال اْلبَبلغُ {]سورة الشورى :  أرسلنان علٌهم حفًٌظا {، لال : هذا أول ما بعثه ، لال: } إِْن َعلَ
 .(ٔ)علٌهم حتى ٌسلموا" [. لال : ثم جاء بعد هذا بؤمره بجهادهم والؽلظة1ٗ

 .(ٖ)فؤي وجه للنسخ؟" (ٕ)لال ابن الجوزي:"وفٌه بعد، ألنه إذا كان تفسٌرها ما ذكرنا
 الفوائد:

صلى  -إن األصل الثانً من أصول الشرٌعة اإلسبلمٌة هو السنة. أي ما ثبت عن رسول هللا  -ٔ
سُوُل  ، لال تعالى:لوالً أو فعبلً أو تمرٌراً. ولد أمرنا بالتمسن بها -هللا علٌه وسلم  } َوَما آتَاكُُم الرَّ

َ إِنَّ  َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]الحشر :  فَُخذُوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتَّمُوا َّللاَّ  .[2َّللاَّ
إِْن هَُو إاِل  َوْحٌي  (ٖ)}َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى ، لال تعالى:هو الناطك بالوحً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن الرسول أ-ٕ

وعلى ذلن جعلت طاعته طاعة هللا ومعصٌته معصٌة هللا }من ٌطع ، [ٗ-ٖ{ ]النجم : (ٗ) يُوَحى

ُسوَل ، ولال تعالى: مد أطاع هللا ومن تولى فما أرسلنان علٌهم حفٌظاً{الرسول ف }َوَمْن ٌَُشالِِك الرَّ
ِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنَّمَ  ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِّ َوَساَءْت َمِصًٌرا{  ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَهُ اْلُهَدى َوٌَتَّبِْع َؼ

 [.٘ٔٔ]النساء : 
َ َوَرسُولَهُ َواَل  :ن لرنت إطاعة الرسول بإطاعة هللاولذل ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا َّللاَّ {

 [.ٕٓتََولَّْوا َعْنهُ َوأَْنتُْم تَْسَمعُوَن{ ]األنفال : 
واآلٌات فً هذه المعنى كثٌرة جداً، ومنكر السنة النبوٌة الثابتة عن كافر، كما أن منكر 

الملة اإلسبلمٌة، ألن السنة بٌان للمرآن وتوضح وشرح له وتفسٌر لمعانٌه  المرآن خارج عن
ٌِْهْم َوَلعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]النحل : َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ  [.ٗٗ ومطالبه }َوأَْنَزْلنَا إَِل

عزَّ  -دٌنه، وأهل دٌنه، موضع اإلبانة عن كتاب هللا من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وضع هللا نبٌه  لال الشافعً:"-ٖ
َ{ ، ولال: سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ }فَبَل  وجلَّ معنى ما أراد هللا، وفرض طاعته فمال:}َمْن ٌُِطعِ الرَّ

ٌْنَُهْم{ ]النساء :  ُموَن فٌَِما َشَجَر َب ْلٌَْحذَِر الَِّذٌَن [، اآلٌة، ولال: }فَ َ٘ٙوَربَِّن اَل ٌُْإِمنُوَن َحتَّى ٌَُحّكِ

، ثم سُنَّة نبٌه ٌَُٖٙخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه{ ]النور :  صلى هللا علٌه  -[، اآلٌة، فعلم أن الحك كتاب َّللاَّ
، فلٌس لمفٍت وال لحاكم، أن ٌفتً وال ٌحكم حتى ٌكون عالماً بهما، وال أن ٌخالفهما وال -وسلم 

، وحكمه مردود، فإذا لم ٌوجدا -عز وجل  -هلل  واحداً منهما بحال، فإذا خالفهما فهو عاِص 
 .(ٗ)منصوصٌن فاالجتهاد"

َ{، دلٌل على إبطال لول من زعم أن -ٗ سُوَل فَمَْد أََطاَع َّللاَّ لال الثعلبً:" وفً لوله: }َمْن ٌُِطعِ الرَّ
السنة تعرض على الكتاب لم ٌعمل بها وذلن إن كل ما نص هللا عز وجل، علٌه فإنما صار 

بالكتاب، فإذا عدم النص من الكتاب، وورد به السنة فوجب إتباعها، ومن خالفها فمد فرضا 
خالؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن خالؾ رسول هللا فمد خالؾ هللا، ألن فً طاعة الرسول طاعة هللا، 

ما لم فمن زعم أنه لم ٌمبل خبره إال بعد أن ٌعرض على كتاب هللا، فمد أبطل كل حكم ورد عنه 
 .(٘)ٌنص علٌه الكتاب"

 المرآن
ُ يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن  }َويَمُولُوَن َطاَعةٌ فَِإذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَن بَي َت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َغْيَر ال ِذ  تَمُوُل َوّللا 

ِ َوِكياًل ) ِ َوَكَفى بِاَّلل   [3ٔ]النساء : ({ 3ٔفَؤَْعِرْض َعْنُهْم َوتََوك ْل َعلَى ّللا 

 التفسٌر:
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طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا  -وهم فً مجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص-وٌُْظهر هإالء المعرضون 
ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه، دبَّر جماعة منهم لٌبل ؼٌر ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا 

وال  -أٌها الرسول-الجزاء، فتول عنهم  أن هللا ٌحصً علٌهم ما ٌدبرون، وسٌجازٌهم علٌه أتم
 تبال بهم، فإنهم لن ٌضرون، وتوكل على هللا، وحسبن به ولٌّاً وناصًرا.

 فً سبب نزول اآلٌة: 
فمالوا: مرنا بما شبت، فؤمرن طاعة، فإذا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" وذلن أنهم دخلوا على النبً 

}َوٌَمُولُوَن : -عز وجل -فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -الذي لال لهم النبًخرجوا من عنده خالفوا، ولالوا ؼٌر 
 .(ٔ)ٌعنً: الجبلس بن سوٌد، وعمرو بن زٌد"َطاَعةٌ{...}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم {،

ٌََّت َطابَِفةٌ ابن عباس: "لوله : ولد أخرج الطبري   ٌَمُولُوَن َطاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَن بَ }َو
ٌَْر الَِّذي تَمُوُل{ ، وهم ناس كانوا ٌمولون عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :آمنا باهلل ورسوله، لٌؤمنوا ِمْنُهْم َؼ

، خالفوا إلى ؼٌر ما لالوا عنده ، -ملسو هيلع هللا ىلص-على دمابهم وأموالهم. وإذا برزوا من عند رسول هللا 
ٌَْر الَِّذي تَمُوُل  بٌَََّت َطابِفَةٌ  فعابهم هللا ، فمال :}  .(ٕ){، ٌمول : ٌؽٌرون ما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص"ِمْنُهْم َؼ

أي: وٌمول المنافمون: أمرن ٌا دمحم [، "1ٔلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن َطاَعةٌ{ ]النساء : 
 .(ٖ)طاعة"
ا باهلل ورسوله، لٌؤمنوا فهم أناس كانوا ٌمولون عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص آمن لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)"على دمابهم وأموالهم
هإالء المنافمون الذٌن ٌمولون إذا حضروا النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤمرهم بؤمر لالوا:  لال السدي:" 
 .(٘)"طاعة

 .(ٙ)ٌعنً المنافمٌن ، أي أمرنا طاعة" لال الماوردي:"
 .(2)نا، فإن أمرن طاعة"ٌعنً: المنافمٌن ٌمولون باللسان: مر لال السمعانً:"

وٌمولون إذا أمرتهم بشًء طاعة بالرفع أى أمرنا وشؤننا طاعة.  لال الزمخشري:أي:"
 .(1)وٌجوز النصب بمعنى أطعنان طاعة. وهذا من لول المرتسم: سمعا وطاعة، وسمع وطاعة"

 .(1)وطاعة"
 .(5)لال النحوٌون تمدٌره: أمرنا طاعة. ولال بعضهم منا طاعة" لال الزجاج:"

ٌَْر الَِّذي تَمُوُل{ ]النساء : لوله  ٌََّت َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم َؼ [، 1ٔتعالى:} فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَن بَ
 .(ٓٔ)فإِذا ابتعدوا عنن وانصرفوا من مجلسن" أي:"

 .(ٔٔ)"فإذا خرجوا من عندن لال السدي:"
 .(ٔ)"ٌمول: إذا برزوا من عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:"
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 .(ٕ)ٌعنً: خرجوا من عندن ٌا دمحم" لال مماتل:"
ٌَْر الَِّذي تَمُوُل{ ]النساء :  ٌََّت َطابِفَةٌ ِمْنُهْم َؼ -دبّر جماعة منهم [، أي:"1ٔلوله تعالى:}بَ

 .(ٖ)ؼٌر الذي تموله لهم" -لٌبل
 . (ٗ)أي: خالفوا باللٌل ما لالوا بالنهار" لال السمعانً:"
 .(٘)ٌمول: ألفت طابفة منهم ؼٌر الذي تمول" لال مماتل:"

 .(ٙ)هم المنافمون" لال الضحان:"
ؼٌَّر جماعة منهم لٌبل الذي تمول لهم" لال الطبري: أي:"

(2). 
 .(1)أي لدروا ذلن لٌبل" لال أبو عبٌدة:"

زورت طابفة وسوت خبلؾ ما للت وما أمرت به. أو خبلؾ ما  لال الزمخشري:أي:"
الطاعة، ألنهم أبطلوا الرد ال المبول، والعصٌان ال الطاعة. وإنما ٌنافمون  لالت وما ضمنت من
 .(5)بما ٌمولون وٌظهرون"

لال الزجاج:" أي: فلست حفٌظا علٌهم تعلم ما ٌؽٌب عنن من شؤنهم ، وهذا ونظابره فً 
 .(ٓٔ)ا إال أظهره هللا علٌه"، ألنهم ما كانوا ٌخفون عنه أمر -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتاب هللا من أبٌن آٌات النبً 

. وفً رواٌة أخرى:" الطابفة: رجل إلى ألؾ (ٔٔ)لال مجاهد:" الطابفة: رجل"
 .(ٕٔ)رجل"

ٌَْر الَِّذي تَمُوُل{ ]النساء :  ٌََّت َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم َؼ  [، لوالن:1ٔوفً تفسٌر لوله تعالى:} بَ
نهٌتهم عنه ، وهذا لول ابن  أحدهما : أنها ؼٌّرت ما أضمرت من الخبلؾ فٌما أمرتهم به أو

 .(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)عباس
والثانً : معناه فدبَّرت ؼٌر الذي تمول على جهة التكذٌب ، وهذا لول الحسن
(ٔٙ). 

لال الماوردي:"والتبٌٌت كل عمل ُدبِّر لٌبلً"
(ٔ2). 
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بٌُِّت " ، وكل عمل عُِمل لٌبل فمد " ٌمال لكل أمر لد لضً بلٌل لد بٌت، لال أهل العلم: 
ومن ذلن " بٌَّت " العدو ، وهو الولوع بهم لٌبل ومنه لول عبٌدة بن همام
(ٔ): 

 أتونً فلم أرض ما بٌّتوا           وكانواْ أتْونً بؤمٍر نُكُر
 ألْنِكَح أٌََِّمُهْم ُمْنِذًرا        َوَهْل ٌُْنِكَح اْلعَْبَد ُحرٌّ ِلُحْر؟!

" ، لٌبل، أي : ما أبرموه لٌبل وعزموا علٌه ،  ومنه ٌعنً بموله : " فلم أرض ما بٌتوا 
 ًّ لول النمر بن تولب العُْكل
(ٕ) : 

ٌِّتُِن الَمبلَمةُ فَاْهَجِعً !           َسفًَها تُبَ ٌْل اْسَمعِ
َهبَّْت ِلتَْعذُلَنًِ ِمَن اللَّ

(ٖ) 
ٌمال: هذا التبٌٌت: إما من البٌتوتة ألنه لضاء األمر وتدبٌره باللٌل،  لال الزمخشري:"

 .(ٗ)أمر بٌت بلٌل. وإما من أبٌات الشعر، ألن الشاعر ٌدبرها وٌسوٌها"
 (٘)لال أبو رزٌن: "بٌت أي: ألؾ. ولال ؼٌره: بٌت، أي: بدل"

لال السمعانً:"واألصح أنه من التبٌٌت، وهو فعل الشًء لٌبل، ٌمال: هذا أمر بٌت لٌبل، 
بالنهار: تبٌٌتا؛ ألن الفعل باللٌل إنما سمى تبٌٌتا؛ لٌل: أي: فعل باللٌل، وٌجوز أن ٌمال لما فعل 

ألن اإلنسان باللٌل ٌكون أفرغ لتدبٌر أمره، فعلى هذا المعنى ٌجوز أن ٌمال لما فعل بالنهار: 
 :(ٙ)تبٌٌتا، لال الشاعر

 (2)بٌتوا أمرهم بلٌل فلما                أصبحوا أصبحوا على ضوضاء"
 :(1)لوالن ،«بٌاتاً »وفً تسمٌة العمل باللٌل 
 أحدهما : ألن اللٌل ولت المبٌت .

 والثانً : ألنه ولت البٌوت.
ولرئ :}بٌت طابفة{، باإلدؼام وتذكٌر الفعل، ألن تؤنٌث الطابفة ؼٌر حمٌمى، وألنها فً 

 .(5)معنى الفرٌك والفوج

ٌِّتُوَن{ ]النساء :  ُ ٌَْكتُُب َما ٌُبَ وهللا ٌحصً علٌهم ما ٌدبرون،  [، أي:"1ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)وسٌجازٌهم علٌه أتم الجزاء"
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 .(ٔ)ٌعنً: الحفظة فٌكتبون ما ٌمولون من الكذب" لال مماتل:"
وهللا ٌكتب ما ٌؽٌِّرون من لولن لٌبل فً كُتب أعمالهم التً تكتبها  لال الطبري:أي:"

 .(ٕ)َحفَظته"
 .(ٖ)أي: ٌحفظ علٌهم لٌجازوا به" لال الواحدي:"

ٌثبته فً صحابؾ أعمالهم، وٌجازٌهم علٌه على سبٌل الوعٌد. أو  ال الزمخشري:أي:"ل
 .(ٗ)ٌكتبه فً جملة ما ٌوحى إلٌن فٌطلعن على أسرارهم فبل ٌحسبوا أن إبطانهم ٌؽنى عنهم"

 .(٘)لوله: }وهللا ٌكتب ما ٌبٌتون{، لال: ٌؽٌرون ما ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص"عن عطاء: "
 .(ٙ)ي:" لوله: }وهللا ٌكتب ما ٌبٌتون{، ٌمول: ما ٌمولون"وعن السد

ُ ٌَْكتُُب َما ٌُبٌَِّتُوَن{ ]النساء :   [، وجهان:1ٔوفً تفسٌر لوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(2)أحدهما : ٌكتبه فً اللوح المحفوظ لٌجازٌهم علٌه

 . (1)والثانً : ٌكتبه بؤن ٌنزله إلٌن فً الكتاب، وهذا لول الزجاج
وال تبال  -أٌها الرسول-فتوّل عنهم  [، أي:"1ٔتعالى:}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم{ ]النساء : لوله 

 .(5)بهم"
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:"فاصفح عنهم" 

 .(ٔٔ)ٌعنً: الجبلس بن سوٌد، وعمرو بن زٌد، فبل تعاتبهم"لال مماتل:"
 أي ال تسم هإالء بؤعٌانهم لما أحب هللا من ستر أمر المنافمٌن إلى أن لال الزجاج:"
 .(ٕٔ)ٌستمٌم أمر اإلسبلم"

 .(ٖٔ)لال الزمخشري:أي:" فؤعرض عنهم وال تحدث نفسن باالنتمام منهم" 
ِ{ ]النساء :  وفّوض أمرن إِلى هللا وثك به" [، أي:"1ٔلوله تعالى:}َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)"-عز وجل -ٌعنً: وثك باهللمماتل:"لال 

 .(ٙٔ)اعتمد بؤمرن علٌه" لال الواحدي:"
 .(ٔ)أي: ارض به من العباد" لال دمحم بن إسحاق:"
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 .(ٕ)وتوكل على هللا فً شؤنهم" لال الزمخشري:أي:"
التوكل طرح البدن فً العبودٌة، وتعلك الملب بالربوبٌة، والتبري من  لال التستري:"

، لٌل له: بماذا ٌصل العبد إلٌه؟ فمال: إن أول األشٌاء المعرفة، ثم اإللرار، ثم الحول والموة
التوحٌد، ثم اإلسبلم، ثم اإلحسان، ثم التفوٌض، ثم التوكل، ثم السكون إلى الحك جل وعز فً 

 .(ٖ)جمٌع الحاالت، ولال: ال ٌصح التوكل إال للمتمً. لٌل: ما التموى؟ لال: كؾ األذى"
ِ َوِكٌبًل { ]النساء : لوله  وكفى باهلل ناصراً ومعٌناً لمن  [، أي:"1ٔتعالى:}َوَكَفى ِباَّللَّ
 .(ٗ)توكل علٌه"

 .(٘)معتمدا وملجؤ" لال الواحدي:"
وٌمال وكٌبل ٌعنً  -عز وجل -ٌعنً: وكفى به منٌعا فبل أحد أمنع من هللا لال مماتل:"
 .(ٙ)شهٌدا لما ٌكتمون"

، وٌنتمم لن منهم إذا لوى أمر اإلسبلم (2)هللا ٌكفٌن معرتهم فإن  لال الزمخشري:أي:"
 .(1)وعز أنصاره"

 .(5)ٌكفٌن مضرتهم وٌنتمم لن منهم" لال البٌضاوي:أي:"
ولد لد ذكر بعض المفسرٌن أن اإلعراض فً لوله تعالى:} فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َوتََوكَّْل َعلَى 

ِ{، منسوخ عنهم بآٌة السٌؾ،  ولد ذكر  ، (ٕٔ)، وابن هبلل(ٔٔ)، وابن سبلمة(ٓٔ)النسخ ابن حزمَّللاَّ
. وأما النحاس ومكً بن أبً (ٖٔ)كما ذكره ابن الجوزي  وعزاه إلى ابن عباس، ولم ٌبد رأٌه

 طالب فلم ٌتعرضا هنا لدعوى النسخ أصبل.
 الفوائد:

أن من أبرز صفات المنافمٌن مواالة الكفار، وكراهٌة دٌن هللا والتخذٌل فً صؾ المسلمٌن  -ٔ
لذلن حٌن ٌبٌن هللا حالهم للمإمنٌن: كان البد من مفاصلتهم والبراءة منهم ونزل فً ذلن آٌات 

 .اإلعراض عنهم، منها: هذه اآلٌة التً تشٌر إلى توضح صور هذه المفاصلة وذلن البراء
لما أكثر المنافمون من الدس والكٌد والرٌاء أمره الوكٌل ـ ، فعلى هللا جل ثناإهة التوكل فضٌل -ٕ

  .سبحانه ـ أن ٌتوكل علٌه لٌكفٌه أمرهم وٌدفع عنه أذاهم وكل ما ال ٌمدر على دفعه بنفسه
وهو  ،اسم من أسمابهو ، وهذا ثابٌت بالكتاب والسنة، وه«الَوِكٌل»ٌوصؾ هللا َعزَّ وَجلَّ بؤنه -ٖ

 .هو الممٌم الكفٌل بؤرزاق العباد، وحمٌمته أنه ٌستملُّ بؤمر التوكل الموَكل إلٌه
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-، ولال الرسول[2ٖٔ}َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم الَوِكٌل{ ]آل عمران:  لال تعالى فً آٌة أخرى:" 
 .(ٔ)"حٌن ألمً فً النار، ولالها دمحم ملسو هيلع هللا ىلصحسبنا هللا ونعم الَوِكٌل لالها إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص " :"-ملسو هيلع هللا ىلص

 المرآن
ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختاَِلفًا َكثِيًرا ) ({ ]النساء : 3ٕ}أَفاََل يَتََدب ُروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر ّللا 

3ٕ] 
 التفسٌر:

تؤمل وتدبر، حٌث جاء على نسك محكم أفبل ٌنظر هإالء فً المرآن، وما جاء به من الحك، نظر 
 ٌمطع بؤنه من عند هللا وحده؟ ولو كان ِمن عند ؼٌره لوجدوا فٌه اختبلفًا كثًٌرا.

أفبل ٌنظر هإالء فً المرآن، وما  [، أي:"1ٕ}أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)محكم ٌمطع بؤنه من عند هللا وحده" جاء به من الحك، نظر تؤمل وتدبر، حٌث جاء على نسك

 .(ٕ)وحده"
 .(ٖ)ٌعنى به المنافمون" لال الزجاج:"
 .(ٗ)، لال: النظر فٌه"}أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن{عن الضحان: "

 .(٘)لال البٌضاوي:" ٌتؤملون فً معانٌه وٌتبصرون ما فٌه"
ٌعنً: أفبل ٌتفكرون فً المرآن، فٌرون بعضه ٌشبه بعضا، وٌصدق بعضه  لال الثعلبً:" 

 .(ٙ)بعضا، وإن أحدا من الخبلبك لم ٌكن ٌمدر علٌه فسٌعلمون بذلن إنه من عند هللا"
 .(2)لال ابن أبً زمنٌن:" ٌمول: لو تدبروه، لم ٌنافموا وآلمنوا"

وناهٌا لهم عن اإلعراض عنه ، ٌمول تعالى آمًرا عباده بتدبر المرآن ،  لال ابن كثٌر:"
 .(1)وعن تفهم معانٌه المحكمة وألفاظه البلٌؽة"

أفبل ٌتدبر المبٌتون ؼٌر الذي تمول لهم ، ٌا دمحم كتاب هللا ، فٌعلموا  لال الطبري:أي:"

حّجة هللا علٌهم فً طاعتن واتباع أمرن ، وأن الذي أتٌتهم به من التنزٌل من عند ربهم ، 
التِّساق معانٌه ، وابتبلؾ أحكامه ، وتؤٌٌد بعضه بعًضا بالتصدٌك ، وشهادة بعضه لبعض 

 .(5)بالتحمٌك"
عباس فً رواٌة الكلبً عنه فً هذه اآلٌة: "أفبل ٌتفكرون فً المرآن فٌرون ولال ابن 

بعضه ٌُشبه بعًضا، وٌصدق بعضه بعًضا، وأن أحًدا من الخبلبك لم ٌكن ٌمدر علٌه، فٌسلمون 
 .(ٓٔ)بذلن أنه من عند هللا"

اه، تدبر األمر: تؤمله والنظر فً إدباره وما ٌإل إلٌه فً عالبته ومنته لال الزمخشري:"
 .(ٔٔ)ثم استعمل فً كل تؤمل فمعنى تدبر المرآن: تؤمل معانٌه وتبصر ما فٌه"
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ِ{ ]النساء : لوله تعالى: ٌِْر َّللاَّ أي: لو كان هذا المرآن مختلماً  [، "1ٕ}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
 .(ٔ)كما ٌزعم المشركون والمنافمون"

موله من ٌموله من جهلة المشركٌن أي : لو كان مفتعبل مختلما ، كما ٌ لال ابن كثٌر:"
 .(ٕ)والمنافمٌن فً بواطنهم"
أي: لوجدوا فٌه تنالضاً كبٌراً  [، "1ٕ}لََوَجُدوا فٌِِه اْختِبَلفًا َكثًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٖ)فً أخباره ونظمه ومعانٌه"
لال الطبري: اي:" الختلفت أحكامه ، وتنالضت معانٌه ، وأبان بعضه عن فساد 

 .(ٗ)عض"ب
 .(٘)أي لول هللا ال ٌختلؾ فٌه، حك لٌس فٌه باطل كمول الناس ٌختلؾ" لال لتادة:"

 .(ٙ)أي تفاوتًا وتنالًضا كثٌراً" ولال ابن عباس فً رواٌة الكلبً:"
 -ٌعنً: كذبا كبٌرا، ألن االختبلؾ فً لول الناس، ولول هللا لال مماتل:}اْخِتبَلفًا َكِثًٌرا{"

 .(2)ال اختبلؾ فٌه" -عز وجل
أي: اضطرابا وتضادًّا كثًٌرا. أي : وهذا سالم من  لال ابن كثٌر: }اْختِبَلفًا َكثًٌِرا{،"

 .(1)االختبلؾ ، فهو من عند هللا"
نظمه وببلؼته ومعانٌه،  لكان الكثٌر منه مختلفا متنالضا لد تفاوت لال الزمخشري:"

فكان بعضه بالؽا حد اإلعجاز، وبعضه لاصرا عنه ٌمكن معارضته، وبعضه إخبارا بؽٌب لد 
وافك المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه، وبعضه داال على معنى صحٌح عند 

ة فابتة علماء المعانً. وبعضه داال على معنى فاسد ؼٌر ملتبم، فلما تجاوب كله ببلؼة معجز
لموى البلؽاء وتناصر صحة معان وصدق إخبار، علم أنه لٌس إال من عند لادر على ما ال ٌمدر 
ًَ ثُْعبَاٌن ُمِبٌٌن{  علٌه ؼٌره، عالم بما ال ٌعلمه أحد سواه. فإن للت: ألٌس نحو لوله: } فَإِذَا ِه

{ ]النمل : ٕٖ، الشعراء:2ٓٔ]األعراؾ :  [ ، }فََوَرّبَِن لَنَْسؤَلَنَُّهْم ٖٔص:، المصٓٔ[ ، }َكؤَنََّها َجانٌّ
{ ]الرحمن : 5ٕأَْجَمِعٌَن{ ]الحجر :  [ من 5ٖ[، }فٌََْوَمبٍِذ اَل ٌُْسؤَُل َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َواَل َجانٌّ

 .(5)االختبلؾ؟ للت: لٌس باختبلؾ عند المتدبرٌن"
من عند هللا فلٌس إنما ٌؤتً االختبلؾ من للوب العباد، فؤما ما جاء  لال ابن المنكدر:"

 .(ٓٔ)فٌه اختبلؾ"
ابن وهب لال ، لال ابن زٌد : "إن المرآن ال ٌكذّب بعضه بعًضا ، وال ٌنمض بعضه بعًضا ، عن 

ما جهل الناس من أمٍر ،  فإنما هو من تمصٌر عمولهم وجهالتهم! ولرأ : }ولو كان من عند ؼٌر 
المإمن أن ٌمول : كل من عند هللا، وٌإمن هللا لوجدوا فٌه اختبلفًا كثًٌرا{ . لال : فحكٌّ على 
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بالمتشابه ، وال ٌضرب بعضه ببعض وإذا جهل أمًرا ولم ٌعرؾ أن ٌمول : الذي لال هللا حك ، 
 .(ٔ)وٌعرؾ أن هللا تعالى لم ٌمل لوال وٌنمضه، ٌنبؽً أن ٌإمن بحمٌمة ما جاء من هللا"

أبى هللا أن ٌكون كتاب صحٌح ؼٌر كتابه، ٌدل على ذلن لول هللا تبارن  لال الشافعً:"
ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختِبَلفًا َكِثًٌرا{، اآلٌة" ٌِْر َّللاَّ وتعالى: }َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
(ٕ). 

ً كَ وفً تفسٌر لوله تعالى:} ٌِْر هللِا لََوَجُدواْ فٌِِه اْختِبلَفا ]النساء : ثٌِراً{َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َؼ
 [، أربعة الوال:1ٕ

 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)أحدها : تنالض من جهة حك وباطل ، وهذا لول لتادة
وَن ، وهذا لول الزجاج والثانً : ٌعنً: اختبلفاً فً األخبار عما ٌُِسرُّ
(٘). 

 -أي: لو كان ما ٌخبرون به مما بٌتوا، وما ٌسرون وٌوحى إلى النبً  لال الزجاج:"
. . لوال أنه من عند هللا لما كان اإلخبار به ؼٌر مختلؾ، ألن الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا. وهذا - ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٙ)البٌنة" -ملسو هيلع هللا ىلص  -من آٌات النبً 
وهذا المول معناه كاألول؛ ألنَّ تؤوٌله: أنه لو كان من عند ؼٌر هللا لكان  لال الواحدي:"

 .(2)ما فٌه من اإلخبار عن الؽٌب بعضه حمًا وبعضها باطبًل"
العباد،  ٌعنً أنه لو كان من عند مخلوق لكان على لٌاس كبلموالثالث: من جهة بلٌػ ومرذول، 

وهذا  ٌع المرآن بلًٌؽا عرؾ أنه من عند هللا.بعضه بلٌػ حسن وبعضه مرذول فاسد، فلما كان جم
 . (1)لول بعض البصرٌٌن

ٌعنً: ولو كان هو من عند ؼٌر هللا }لوجدوا فٌه{ أي فً اإلخبار عما ؼاب عنهم، ما  والرابع:
كان وما ٌكون اختبلفا كثٌرا، ٌعنً تفاوتا بٌنا. إذا الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا فٌعلم بذلن أنه كبلم هللا 

 .(5)ا رسول هللا صادق. ذكره الثعلبً عن بعضهموأن دمحم
ومعنى االختبلؾ فً اللؽة: "أن ٌذهب أحد الشٌبٌٌن خبلؾ ما ذهب إلٌه اآلخر، 

واأللوال المختلفة أن ٌذهب بعضها إلى الخطؤ وبعضها إلى الصواب، أو بعضها إلى الحسن 
 .(ٓٔ)البلٌػ وبعضها إلى المرذول المبٌح"

فإن االختبلؾ على ثبلثة أوجه: اختبلؾ تنالض بؤن ٌدعو أحد الشٌبٌن  لال الجصاص:"
إلى فساد اآلخر، واختبلؾ تفاوت وهو أن ٌكون بعضه بلٌؽا وبعضه مرذوال سالطا؛ وهذان 
الضربان من االختبلؾ منفٌان عن المرآن، وهو إحدى دالالت إعجازه؛ ألن كبلم سابر 

طوال من المرآن ال ٌخلو من أن ٌختلؾ اختبلؾ الفصحاء والبلؽاء إذا طال مثل السور ال
التفاوت. والثالث: اختبلؾ التبلإم، وهو أن ٌكون الجمٌع متبلبما فً الحسن، كاختبلؾ وجوه 
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المراءات وممادٌر اآلٌات واختبلؾ األحكام فً الناسخ والمنسوخ. فمد تضمنت اآلٌة الحض على 
 .(ٔ)ى الحك الذي ٌلزم اعتماده والعمل به"االستدالل بالمرآن لما فٌه من وجوه الدالالت عل

كبلم جٌد ٌوضح هذا المعنى وٌإكده، فمما لال  -رحمه هللا-ولشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
حول ذلن: "الخبلؾ بٌن السلؾ فً التفسٌر للٌل، وخبلفهم فً األحكام أكثر من خبلفهم فً 

ال اختبلؾ تضاد، وذلن التفسٌر، وؼالب ما ٌصح عنهم من الخبلؾ ٌرجع إلى اختبلؾ تنوع 
 صنفان: 

أحدهما: أن ٌُعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة ؼٌر عبارة صاحبة تدل على معنى فً 
ى ... كما لٌل فً اسم السٌؾ: الصارم والمهند،  المسمى ؼٌر المعنى اآلخر مع اتحاد المسمَّ

 أسماء المرآن.و -ملسو هيلع هللا ىلص  -وذلن مثل أسماء هللا الحسنى وأسماء رسوله 
الصنؾ الثانً: أن ٌذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سٌل التمثٌل وتنبٌه المستمع 

 على النوع، ال على سبٌل الحد المطابك للمحدود فً عمومه وخصوصه .
ومن التنازع الموجود عنهم ما ٌكون اللفظ فٌه محتمبًل لؤلمرٌن، إما لكونه مشترًكا فً اللفظ 

لسورة{ الذي ٌراد به الرامً وٌراد به األسد. ولفظ }عسعس{، الذي ٌراد به إلبال اللٌل كلفظ }
 .(ٕ)وإدباره ... "

 الفوائد:

من  ؾبلتوفً هذه اآلٌة دلٌل على أن المرآن ؼٌر مخلوق إذ هو معرى عن األخ لال الثعلبً:"-ٔ
 .(ٖ)كل الجهات ولو كان مخلولا لكان ال ٌخلو من اختبلؾ وتفاوت"

كتاب بحجم المرآن ٌحتوي على أكثر من ستة آال ؾ آٌة ال ٌوجد تعارض بٌن اثنتٌن منها  -ٕ
 !مطلما، إنه اإلعجاز

}أفبل  ، لال تعالى:وأن التدبر ٌعٌن على تصدٌك ما أخبر به المرآن أنه ال اختبلؾ فً -ٖ

عند ؼٌر هللا [ فحضهم على التدبر أوال، ثم أعمبه: }ولو كان من 1ٌٕتدبرون المرآن{ ]النساء: 
 .[1ٕلوجدوا فٌه اختبلفا كثٌرا{ ]النساء: 

ومن فوابد التدبر لكتاب هللا: أنه بذلن ٌصل العبد إلى درجة الٌمٌن والعلم بؤنه كبلم هللا، ألنه -ٗ
ٌراه ٌصدق بعضه بعضا، وٌوافك بعضه بعضا. فترى الحكم والمصة واإلخبارات تعاد فً 

متصادلة، ال ٌنمض بعضها بعضا، فبذلن ٌعلم كمال المرآن  المرآن فً عدة مواضع، كلها متوافمة
 .وأنه من عند من أحاط علمه بجمٌع األمور

 المرآن
سُوِل َوإِلَى أُوِلي اْْلَمْ  ِر ِمْنُهْم }َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اْْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الر 

ِ َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُهُ اَلت بَْعتُُم الش ْيَطاَن إاِل  لَلِ لَعَِلَمهُ  ({ 3ٖياًل )ال ِذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنُهْم َولَْواَل فَْضُل ّللا 
 [3ٖ]النساء : 
 التفسٌر:

وإذا جاء هإالء الذٌن لم ٌستمر اإلٌمان فً للوبهم أْمٌر ٌجب كتمانه متعلًما باألمن الذي ٌعود 
ى اإلسبلم والمسلمٌن، أو بالخوؾ الذي ٌلمً فً للوبهم عدم االطمبنان، أفشوه وأذاعوا خٌره عل

به فً الناس، ولو ردَّ هإالء ما جاءهم إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإلى أهل العلم والفمه لَعَِلَم حمٌمة معناه 
َل هللا علٌكم ورحمكم التبع تم الشٌطان ووساوسه إال للٌبل أهل االستنباط منهم. ولوال أْن تَفَضَّ

 منكم.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه: 
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؛ لال: "لما -رضً هللا عنه-، عن عمر بن الخطاب (ٕ)وابن أبً حاتم (ٔ)أحدها: أخرج مسلم
نساءه؛ لال: دخلت المسجد؛ فإذا الناس ٌنكتون بالحصى، وٌمولون: طلك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اعتزل نبً هللا 
نساءه، وذلن لبل أن ٌإمرن بالحجاب. فمال عمر: فملت: ألعلمن ذلن الٌوم.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -لت على عابشة، فملت: ٌا بنت أبً بكر! ألد بلػ من شؤنن أن تإذي رسول هللا لال: فدخ

فمالت: مالً ومالن ٌا ابن الخطاب؟! علٌن بعٌبتن، لال: فدخلت على حفصة بنت عمر، فملت 
 -علمت أن رسول هللا  ؟ وهللا لمد-ملسو هيلع هللا ىلص  -لها: ٌا حفصة! ألد بلػ من شؤنن أن تإذي رسول هللا 

 -؛ فبكت أشد البكاء، فملت لها: أٌن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال ٌحبن، ولوال أنا؛ لطلمن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص 
لاعداً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؟ لالت: هو فً خزانته فً المشربة، فدخلت؛ فإذا أنا برباح ؼبلم رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص 

صلى  -على أسكفة المشربة مدل رجلٌه على نمٌر من خشب، وهو جذع ٌرلى علٌه رسول هللا 
؛ فنظر رباح -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌنحدر، فنادٌت: ٌا رباح! استؤذن لً عندن على رسول هللا  -هللا علٌه وسلم 

ًّ فلم ٌمل شٌباً، ثم للت: ٌا رباح! استؤذن   -لً عندن على رسول هللا إلى الؽرفة، ثم نظر إل
ًَّ فلم ٌمل شٌباً، ثم رفعت صوتً؛ فملت: ٌا رباح! -ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ فنظر رباح إلى الؽرفة، ثم نظر إل

ظن أنً جبت من أجل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ فإنً أظن أن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -استؤذن لً عندن على رسول هللا 
بضرب عنمها؛ ألضربن عنمها، ورفعت صوتً.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن أمرنً رسول هللا حفصة، وهللا! لب

ًّ أن ارله. فدخلت على رسول هللا  وهو مضطجع على حصٌر. فجلست فؤدنى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤومؤ إل
علٌه إزاره ولٌس علٌه ؼٌره، وإذا الحصٌر لد أثر فً جنبه. فنظرت ببصري فً خزانة رسول 

فإذا أنا بمبضة من شعٌر نحو الصاع، ومثلها لرظاً فً ناحٌة الؽرفة، وإذا أفٌك معلك؛  -ملسو هيلع هللا ىلص  - هللا
لال: فابتدرت عٌناي، لال: "ما ٌبكٌن ٌا ابن الخطاب؟! "، للت: ٌا نبً هللا! ومالً ال أبكً؟ وهذا 

، وذان لٌصر وكسرى فً الحصٌر لد أثر فً جنبن، وهذه خزانتن ال أرى فٌها إال ما أرى
وصفوته، وهذه خزانتن! فمال: "ٌا ابن الخطاب! أال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الثمار واألنهار، وأنت رسول هللا 

ترضى أن تكون لنا اآلخرة ولهم الدنٌا؟ "، للت: بلى، لال: ودخلت علٌه حٌن دخلت وأنا أرى 
شؤن النساء؟ فإن كنت طلمتهن؛ فإن  فً وجهه الؽضب، فملت: ٌا رسول هللا! ما ٌشك علٌن من

 -وأحمد هللا-هللا معن ومبلبكته وجبرٌل ومٌكابٌل، وأنا وأبو بكر والمإمنون معن. وللما تكلمت 
بكبلم؛ إال رجوت أن ٌكون هللا ٌصدق لولً الذي ألول، ونزلت هذه اآلٌة: آٌة التخٌٌر: }َعَسى 

{ ]التحرٌم: َربُّهُ إِْن َطلَّمَكُنَّ أَْن ٌُْبِدلَهُ أَْزوَ  ًٌْرا ِمْنكُنَّ ٌِْه فَإِنَّ هللاَ هَُو َمْواَلُه ٘اًجا َخ [ }َوإِْن تََظاَهَرا َعلَ
[. وكانت عابشة بنت أبً بكر َٗوِجْبِرٌُل َوَصاِلُح اْلُمْإِمنٌَِن َواْلَمبَلبَِكةُ بَْعَد ذَِلَن َظِهٌٌر{ ]التحرٌم: 

، فملت: ٌا رسول هللا! أطلمتهن؟ لال: "ال"، للت: - ملسو هيلع هللا ىلص -وحفصة تظاهران على سابر نساء النبً 
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌا رسول هللا! إنً دخلت المسجد والمسلمون ٌنكتون بالحصى، ٌمولون: طلك رسول هللا 

نساءه، أفؤنزل فؤخبرهم أنن لم تطلمهن؟ لال: "نعم؛ إن شبت"، فلم أزل أحدثه؛ حتى تخسر 
صلى  -ى كشر فضحن. وكان من أحسن الناس ثؽراً. ثم نزل نبً هللا الؽضب عن وجهه، وحت

كؤنما ٌمشً على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ونزلت، فنزلت أتشبت بالجذع ونزل رسول هللا  -هللا علٌه وسلم 
األرض ما ٌمسه بٌده، فملت: ٌا رسول هللا! إنما كنت فً الؽرفة تسعة وعشرٌن، لال: "إن الشهر 

شرٌن"، فممت على باب المسجد؛ فنادٌت بؤعلى صوتً: لم ٌطلك رسول هللا ٌكون تسعاً وع
نساءه، ونزلت هذه اآلٌة: }َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إَِلى 

سُوِل َوإَِلى أُوِلً اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمهُ الَِّذٌَن ٌَْستَنْ  بِطُونَهُ ِمْنُهْم{؛ فكنت أنا استنبطت ذان األمر، الرَّ
 . (ٖ)آٌة التخٌٌر" -عّز وجلّ -وأنزل هللا 

والثانً: أخرج ابن المنذر عن ابن جرٌج: " }وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوؾ أذاعوا به{ 
ن من فهذا فً األخبار، إذا ؼزت السرٌة من المسلمٌن، تخبر الناس عنها، فمالوا: أصاب المسلمو
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عدوهم كذا وكذا، وأصاب العدو من المسلمٌن كذا وكذا، فؤفشوه بٌنهم، من ؼٌر أن ٌكون النبً 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص هو ٌخبرهم به"

  .(ٖ)، والزجاج(ٕ)لول الحسنوالثالث: أنها نزلت فً ضعفة المسلمٌن. وهذا 
اهر على لوم أمن منهم، أو أعلم تجمع أنه ظ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان إذا علم النبً  لال الزجاج:"

لوم ٌخاؾ من جمع مثلهم، أذاع المنافمون ذلن لٌحذر من ٌحذر من الكفار، وٌموى للب من 
ٌنبؽً أن ٌموى للبه لما أذاعوا، وكان ضعفة المسلمٌن ٌشٌعون ذلن معهم من ؼٌر علم بالضرر 

 .(ٗ)فً ذلن"
،وابن عباس فً رواٌة (ٙ)، والضحان(٘)زٌدوهو لول ابن والرابع: أنها نزلت فً المنافمٌن. 

 .(5)والبؽوي (1)، واختاره الثعلبً(2)الضحان
ن الضحان عن ابن عباس: "فً لوله :}وإذا جاءهم أمر من األمن أو نمل الثعلبً ع 

الخوؾ أذاعوا به{: إن المنافمٌن كانوا إذا أمروا بالمتال لم ٌطٌعوا هللا فٌما أمرهم به، وإن نهاهم 
محارمه لم ٌنتهوا عنها، وإن أفضى الرسول إلٌهم سرا أذاعوا به إلى العدو لٌبل بتكتم، فؤنزل عن 

 .(ٓٔ)هللا تعالى ردا علٌهم"
نزل فً جماعة من المنافمٌن أو فً ضعفاء المإمنٌن كانوا ٌفعلون ذلن  لال السٌوطً:"

 .(ٔٔ)فتضعؾ للوب المإمنٌن وٌتؤذى النبً"
عة األخبار وتروٌج اإلشاعات إما أن تكون من المنافمٌن أن إشا" -وهللا اعلم-والظاهر

أعداء األمة بمصد سًء، وإما أن تكون من ضعاؾ اإلٌمان وعوام الناس الجهلة بمصد حسن، 
 .(ٕٔ)وربما كان مولؾ عمر أحد أسباب النزول"

أي: إِذا [، "1ٖ]النساء :  }َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِؾ أَذَاعُوا بِِه{لوله تعالى: 
جاء المنافمٌن خبٌر من األخبار عن المإمنٌن بالظفر والؽنٌمة أو النكبة والهزٌمة، أفشوه 

 .(ٖٔ)وأظهروه وتحدثوا به لبل أن ٌمفوا على حمٌمته"
وإذا جاء هذه الطابفة المبٌّتة ؼٌر الذي ٌمول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌر عن لال الطبري:أي:" 

رٌٍة للمسلمٌن ؼازٌة بؤنهم لد أِمنوا من عدوهم بؽلبتهم إٌاهم، أو تخّوفهم من عدوهم بإصابة س
 .(ٗٔ)عدوهم منهم، أفشوه وبثّوه فً الناس لبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولبل مؤتَى سراٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
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}أذاعوا  ، "(ٔ)عدوهم أو أنهم خابفٌن منه"ٌمول: إذا جاءهم أمر أنهم لد أمنوا من لال السدي:"
 .(ٕ)به{، ٌمول: بالحدٌث، حتى ٌبلػ عدوهم أمرهم"

، وعطاء (٘)، ولتادة(ٗ)وروي عن عكرمة .(ٖ)ٌمول: أفشوه وسعوا به" لال ابن عباس:"
 نحو ذلن. (2)، وابن جرٌج(ٙ)وعطاء الخراسانً

ث السراٌا فإذا ؼلبوا أو ؼلبوا بادر لال الثعلبً:" وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌبع
المنافمون إلى االستفسار عن حال السراٌا فٌفشون وٌحدثون به لبل أن ٌحدث به رسول هللا صلى 

 .(1)هللا علٌه وسلم فؤنزل هللا :}وإذا جاءهم{، ٌعنً: المنافمٌن"
هم ناس من ضعفة المسلمٌن  الذٌن لم تكن فٌهم خبرة باألحوال وال  لال الزمخشري:"

استبطان لؤلمور، كانوا إذا بلؽهم خبر عن سراٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أمن وسبلمة أو خوؾ وخلل 
 .(5)أذاعوا به وكانت إذاعتهم مفسدة"

 .(ٓٔ)عن ابن عباس: "كل شًء فً المرآن:} ولو{، فإنه ال ٌكون أبدا"
 .(ٔٔ)عن الضحان:}أذاعوا به{، ٌمول: فشوه وسعوا به، وهم أهل النفاق"

ومنه لول أبً ، (ٕٔ)أي: أظهروه ونادوا به فً الناس" لال الزجاج:} أَذَاعُوا بِِه{، " 
 : (ٖٔ)األسود 

 أَذَاَع بِِه فًِ النَّاِس َحتَّى َكؤَنَّهُ               بِعَْلٌَاَء نَاٌر أُولَِدْت بِثَمُوبِ 
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سُوِل َوإِلَى أُوِلً اأْلَْمِر ِمْنُهْم{ ]النساء : لوله تعالى: وهُ إَِلى الرَّ أي: ولو [، "1ٖ}َولَْو َردُّ
ٌِْه َوَسلَّم -ترن هإالء الكبلم بذلن األمر الذي بلؽهم، وردوه إِلى رسول هللا  ُ َعلَ وإِلى  -َصلَّى َّللاَّ

 .(ٔ)عناه أهل االستنباط منهم"كبراء الصحابة وأهل البصابر منهم، لَعَِلَم حمٌمة م
ولو ردوا ذلن إلى أن ٌؤخذوه من لبل الرسول ومن لبل أولً األمر  لال الزجاج:أي:"

 .(ٕ)منهم، أي من لبل ذوي العلم والرأي منهم"
وهم  -ولو ردوا ذلن الخبر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإلى أولى األمر منهم لال الزمخشري:"

 .(ٖ)لبصراء باألمور أو الذٌن كانوا ٌإمرون منهم"كبراء الصحابة ا
وإلى أولً األمر منهم{ ٌمول: ، "}(ٗ)لال السدي:"لو سكتوا، وردوا الحدٌث إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(٘)ٌمول: إلى أمٌرهم حتى ٌتكلم هو به"
. وروي عن خصٌؾ نحو (ٙ)ولال لتادة: }وإلى أولً األمر منهم{، ٌمول: إلى علمابهم"

 .(2)ذلن
أي:لَعَِلَم حمٌمة معناه أهل [، "1ٖ{ ]النساء : }لَعَِلَمهُ الَِّذٌَن ٌَْستَْنبِطُونَهُ ِمْنُهمْ  لوله تعالى:
 .(1)االستنباط منهم"

 .(5)ٌمول: أعلنوه، وتجسسوه منهم" لال ابن عباس:"
 .(ٓٔ)ولال عكرمة: "ٌحرصون علٌه وٌسؤلون عنه"

 .(ٔٔ)ولال ابن عبٌدة والمتٌبً: "ٌخرجونه"
 .(ٕٔ)الذٌن ٌتتبعونه وٌتجسسونه" ولال أبو العالٌة وعطاء الخراسانً:"

 .(ٖٔ)فكنت أنا استنبطت ذلن األمر، فؤنزل هللا آٌة التخٌٌر" لال عمر بن الخطاب:"
 .(ٗٔ)عن مجاهد :لوله: "}لعلمه الذٌن ٌستنبطونه منهم{، لولهم ماذا كان؟ وما سمعتم؟"و

طونه منهم على األخبار، وهم الذٌن ٌنمرون عن عن السدي لوله: لعلمه الذٌن ٌستنب

 .(٘ٔ)األخبار"
 .(ٙٔ)وروي عن لتادة أنه لال: "ٌفحصون"
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صلى  -أي: لعلمه هإالء الذٌن أذاعوا به من ضعفة المسلمٌن من النبً  لال الزجاج:"
 .(ٔ)وذوي العلم، وكانوا ٌعلمون مع ذلن هل ٌنبؽً أن ٌذاع أو ال ٌذاع" -هللا علٌه وسلم 
لعلم تدبٌر ما أخبروا به الذٌن ٌستنبطونه الذٌن ٌستخرجون تدبٌره  الزمخشري:أي:"لال 

بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بؤمور الحرب ومكاٌدها. ولٌل: كانوا ٌمفون من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأولى 
نتشر األمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض األعداء، أو على خوؾ واستشعار، فٌذٌعونه فٌ

فٌبلػ األعداء، فتعود إذاعتهم مفسدة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى األمر وفوضوه إلٌهم 
وكانوا كؤن لم ٌسمعوا، لعلم الذٌن ٌستنبطون تدبٌره كٌؾ ٌدبرونه وما ٌؤتون وٌذرون فٌه. ولٌل: 
حة كانوا ٌسمعون من أفواه المنافمٌن شٌبا من الخبر عن السراٌا مظنونا ؼٌر معلوم الص

فٌذٌعونه، فٌعود ذلن وباألعلى المإمنٌن. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى األمر ولالوا نسكت 
حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما ٌذاع أو ال ٌذاع، لعلمه الذٌن ٌستنبطونه منهم، لعلم صحته 

ألمر، وهل هو مما ٌذاع أو ال ٌذاع هإالء المذٌعون، وهم الذٌن ٌستنبطونه من الرسول وأولى ا
 .(ٕ)أى ٌتلمونه منهم وٌستخرجون علمه من جهتهم"

ومعنى }ٌستنبطونه{ فً اللؽة:" ٌستخرجونه، وأصله من النبط وهو الماء الذي ٌخرج 
من الببر فً أول ما ٌحفر، ٌمال من ذلن: لد أنبط فبلن فً ؼضراء، أي استنبط الماء من طٌن 

 .(ٖ)ن األرضٌن"حر. والنبط إنما سموا نبطا الستنباطهم ما ٌخرج م
 .(ٗ)ولرئ :}لعلمه{، بإسكان البلم

ٌَْطاَن إِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى: ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ اَلتَّبَْعتُُم الشَّ ِ َعلَ [، 1ٖ}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ
ولوال أْن تََفضََّل هللا علٌكم ورحمكم التبعتم الشٌطان ووساوسه إال للٌبل منكم" أي:"

(٘). 
. وروي عن أبً العالٌة، وعكرمة، وهبلل بن ٌساؾ، (ٙ)فضل هللا: الدٌن" ال مجاهد:"ل

 .(2)ولتادة، والربٌع أنس نحو ذلن

 .(5). وروي عن زٌد بن أسلم مثل ذلن(1)ولال أبو سعٌد:" فضل هللا المرآن"
. وروي عن (ٓٔ)عن ابن عباس:"}ورحمته{، لال: ورحمته أن جعلكم من أهل المرآن" 
العالٌة، ومجاهد، والحسن، والضحان، وهبلل بن ٌساؾ، ولتادة، وزٌد بن أسلم، وسالم ابن أبً 

 .(ٔٔ) أبً الجعد، والربٌع بن أنس نحو ذلن
 وعن عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، عن أبٌه :"لول هللا تعالى: }ورحمته{، لال: 
 .(ٕٔ)اإلسبلم"
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التبعتم الشٌطان إال للٌبل{، ٌمول: وعن لتادة فً لوله: "}ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته  
 .(ٔ)التبعتم الشٌطان كلكم"

 .(ٕ)وعن ابن عباس لوله: "}إال للٌبل{، ٌعنً: بالملٌل: المإمنٌن"
وعن الضحان لوله: "}إال للٌبل{، فهم أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كانوا حدثوا أنفسهم بؤمر من 

 .(ٖ)أمر الشٌطان"
ِ{"لال مماتل:} }َولَْواَل  ٌعنً: ونعمته، فعصمكم من لول المنافمٌن، }التبعتم  فَْضُل َّللاَّ

 .(ٗ)الشٌطان إال للٌبل{، نزلت فً أناس كانوا ٌحدثون أنفسهم بالشرن"
لال الزمخشري:}فضل هللا{:"هو إرسال الرسول، وإنزال الكتاب، والتوفٌك، }التبعتم 

 .(٘)إال اتباعا للٌل"الشٌطان{، أي: لبمٌتم على الكفر إال للٌبل منكم، أو 
ٌَْطاَن إِالَّ لَِلٌبًل{ :وفً تفسٌر لوله تعالى  ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ اَلتَّبَْعتُُم الشَّ ِ َعلَ }َوَلْواَل فَْضُل َّللاَّ
 [، وجوه:1ٖ]النساء : 

لوال ما أنزله هللا علٌكم من المرآن، وبٌّن لكم من اآلٌات على لسان نبٌه التبعتم أحدها: معناه: 
 .(ٙ)ان إال للٌبل منكم لمم ٌكن ٌتبع الشٌطان. ذكره الزجاج عن بعضهمالشٌط
 .(5)وأهل اللؽة، (1)، ولتادة(2)لعلمه الذٌن ٌستنبطون إال للٌبلً منكم .وهذا لول الحسن والثانً:

، (ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)لم ٌذع ولم ٌف ، وهذا لول ابن عباس أذاعوا به إال للٌبلً المعنى: والثالث:أن 
 . (ٗٔ)، و النحوٌٌن(ٖٔ)، وهو اختٌار الفراء(ٕٔ)والكلبً
إذا ظهر علمه المستنبط وؼٌره، واإلذاعة لد  لال الفراء:" وهو أجود، ألن علم السراٌا 

 .(٘ٔ)تكون فً بعضهم دون بعض. فلذلن استحسنت االستثناء من اإلذاعة"
ن الفضابل فاحتجوا بؤن ما علم باالستنباط فلٌس األكثر ٌعرفه، إنما ٌستنبط الملٌل، أل

 أجود« أذاعوا به إال للٌبل»واالستنباط، واالستخراج فً الملٌل من الناس، فٌٌكون االستثناء من 

(ٔٙ) . 
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وهذا فً هذا الموضع ؼلط من النحوٌٌن، ألن هذا االستنباط لٌس بشًء  لال الزجاج:" 
وإنما الملٌل ٌستخرج بنظر وتفكر، إنما هو استنباط خبر، فاألكثر ٌعرؾ الخبر، إذا خبر به، 

ألن المرآن لبل ، المبالػ فً الببلدة ال ٌعلم ما ٌخبر به والمول األول مع هذٌن المولٌن جابزة كلها
 –ملسو هيلع هللا ىلص  -ممن لم ٌشاهد المرآن وال النبً  أن ٌنزل والنبً لبل أن ٌبعث لد كان فً الناس الملٌل
ذا مإمنا فبفضل هللا وبرحمته آمن، فالفضل مإمنا، ولد ٌجوز أن ٌمول المابل إن من كان لبل ه
 -إال أن الممصود به فً هذا الموضع النبً  والرحمة ال ٌخلو منهما من نال ثواب هللا جل وعز

 .(ٔ)والمرآن " -ملسو هيلع هللا ىلص 
 الفوائد:

فً هذه اآلٌة تؤدٌب لمن ٌحدث بكل ما ٌسمع، وكفى به كذبا، وخصوصا عن مثل السراٌا -ٔ
والمناصبٌن األعداء والممٌمٌن فً نحر العدو، وما أعظم المفسدة فً لهج العامة بكل ما ٌسمعون 

 .(ٕ)من أخبارهم، خٌرا أو ؼٌره
 وفً هذه اآلٌة دلٌل ممن ٌحبون المول باالجتهاد عند عدم النص. -ٕ
يَن يَْستَْنبِطُونَهُ }لَعَِلَمهُ ال ذِ ومنها: أن العلم محٌط باالستنباط، لٌس تبلوة. ٌإخذ من لوله:-ٖ

وإذا كان إدراكه باالستنباط، فمد دل بذلن على أن من العلم ما ٌدرن بالتبلوة والرواٌة {، ِمْنُهمْ 
وهو النص، ومنه ما ٌدرن منه ومن المعنى، وحمٌمة االعتبار واالستنباط من المٌاس للحكم 

 .(ٖ)بالمعانً المودعة فً النصوص ؼٌر الحكم بالنصوص
 المرآن

ُ أَْن يَكُف  بَؤَْس ال ذِ  ِض اْلُمْإِمنِيَن َعَسى ّللا  ِ اَل تَُكل ُف إاِل  نَْفَسَن َوَحّرِ يَن َكفَُروا }فَمَاتِْل فِي َسبِيِل ّللا 
ُ أََشدُّ بَؤًْسا َوأََشدُّ تَْنِكياًل )  [3ٗ({ ]النساء : 3َٗوّللا 

 التفسٌر:

مته، ال تلزم فعل ؼٌرن وال تإاخذ به، وُحضَّ فً سبٌل هللا إلعبلء كل -أٌها النبً-فجاهد 
بهم فٌه، لعل هللا ٌمنع بن وبهم بؤس الكافرٌن وشدتهم. وهللا  المإمنٌن على المتال والجهاد، ورّؼِ

 تعالى أشد لوة وأعظم عموبة للكافرٌن.
 فً سبب نزول اآلٌة:

بو سفٌان بن حرب ٌوم أحد وكان لال الثعلبً:" وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما التمى هو وأ
من هربهم ما كان، ورجع أبو سفٌان إلى مكة فواعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص موسم بدر الصؽرى فً ذي 
المعدة فلما بلػ المٌعاد لال الناس: اخرجوا إلى العدو، فكرهوا ذلن كراهة شدٌدة أو بعضهم، 

 ِ  اَل تَُكلَُّؾ إِالَّ نَْفَسَن{"فؤنزل هللا تعالى: }فَمَاِتْل فًِ َسِبٌِل َّللاَّ
(ٗ). 

ِ اَل تَُكلَُّؾ إِالَّ َنْفَسَن{ ]النساء :   [، " أي: فماتل ٌا دمحم 1ٗلوله تعالى: }فَمَاِتْل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(٘)إِلعبلء كلمة هللا ولو وحدن"

لال الثعلبً:" أي: ال تدع جهاد العدو وإنصاؾ المستضعفٌن من المإمنٌن ولو 
 .(ٙ)وحدن"

أَْي: إالَّ فعَل نفسن على معنى: أنَّه ال ضرر علٌن فً فعل ؼٌرن فبل  لال الواحدي:"
تهتمَّ بتخلُّؾ َمْن ٌتخلَّؾ عن الجهاد"
(ٔ). 
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 .(ٕ)أمره هللا بالمتال ولو أنه لاتل وحده، ألنه لد ضمن له النصر" لال الزجاج:"
 .(ٖ)ً اآلخرة للشهداء"أي: أخبرهم بحسن ثواب هللا ف لال ابن ابً زمنٌن:"

أمره أن ٌماتل بنفسه، }ال تكلؾ إال نفسن{، ٌعنً: لٌس علٌن ذنب  لال مماتل:" 
 .(ٗ)ؼٌرن"
ِ {، ٌعنً: فً طاعة هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"  } فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

(٘). 
لما ذكر فً اآلي لبلها تثبطهم عن المتال، وإظهارهم الطاعة  لال الزمخشري:" 

بلفها. لال: }فماتل فً سبٌل هللا{، إن أفردون وتركون وحدن، }ال تكلؾ إال وإضمارهم خ
نفسن{، ؼٌر نفسن وحدها أن تمدمها إلى الجهاد، فإن هللا هو ناصرن ال الجنود، فإن شاء 

 .(ٙ)نصرن وحدن كما ٌنصرن وحولن األلوؾ"
المتال  أوجب علٌه فرض الجهاد من وجهٌن: أحدهما: بنفسه، ومباشرة لال الجصاص:" 

 .(2)وحضوره، واآلخر: بالتحرٌض والحث والبٌان"
لٌكلؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن لٌل: كٌؾ لال: }ال تكلؾ إال نفسن{ ولد بعث النبً  لال الراؼب:" 
 الناس؟

لٌل: لم ٌعن التكلٌؾ االستدعاء الذي رشح له، أال ترى أنه لال }وحرض المإمنٌن{ 
 ال ٌنً فً نصرة الحك وإن تفرد، ٌعد أن ال ٌنً فً فعله.اآلٌة تمتضً أن على اإلنسان أن 

، وتبل (1)«لو خالفتنً ٌمٌنً جاهدتها بشمالً»وروي أن أبا بكر رضً هللا عنه لال: 
 هذه اآلٌة.

 ولال بعض الحكماء: من طلب رفٌما فً سلون طرٌك الحك فلملة ٌمٌنه، وسوء معرفته.
ٌفرح على رفٌك وال ٌبالً بطول طرٌك،  فالمحمك للسعادة والعارؾ بالطرٌك إلٌها ال

 .(5)فمن خطب الحسناء لم ٌؽلها مهر"

ولرئ }ال تكلؾ{، بالجزم على النهى. وال نكلؾ: بالنون وكسر البلم، أى ال نكلؾ نحن 
 .(ٓٔ)إال نفسن وحدها

ِض اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء :   ع المإمنٌن على المتال 1ٗلوله تعالى: } َوَحّرِ [، " أي شجَّ
 .(ٔٔ)ؼْبهم فٌه"ور

ِض اْلُمْإِمنٌَِن {، لال: عظمهم" عن أبً سنان: "لوله: } َوَحّرِ
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)أي: حضض " لال أبو عبٌدة:"
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 .(ٔ)ٌعنى: وحضض على المتال، ٌعنً: على لتال العدو" لال مماتل:" 
 .(ٕ)وما علٌن فً شؤنهم إال التحرٌض فحسب، ال التعنٌؾ بهم" لال الزمخشري:أي:" 
ُحضَّهم على المتال" الواحدي:"لال  

(ٖ). 
أي : على المتال ورؼبهم فٌه وشجعهم عنده كما لال لهم رسول هللا صلى لال ابن كثٌر:"

لوموا إلى جنة عرضها السماوات »هللا علٌه وسلم ٌوم بدر ، وهو ٌسوي الصفوؾ : 
 .(٘)"(ٗ)«واألرض

وحده، لكن لم نجد لط فً  هذا أمر فً ظاهر اللفظ للنبً علٌه السبلم لال ابن عطٌة:"
أنه خطاب للنبً علٌه  -وهللا أعلم -خبر أن المتال فرض على النبً ملسو هيلع هللا ىلص دون األمة مدة ما، المعنى

السبلم فً اللفظ، وهو مثال ما ٌمال لكل واحد فً خاصة نفسه، أي أنت ٌا دمحم وكل واحد من 
إال نفسن{، ولهذا ٌنبؽً لكل مإمن أن ٌستشعر أن أمتن المول له :}فماتل فً سبٌل هللا ال تكلؾ 

 .(ٙ)ٌجاهد ولو وحده"
فوالذي نفسً بٌده، أللاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد »ومن ذلن لول النبً علٌه السبلم  

ولو خالفتنً ٌمٌنً لجاهدتها »، ولول أبً بكر ولت الردة: (2)«سالفتً أو لٌنفذن هللا أمره 
 .(1)«بشمالً

 الترؼٌب فً لتال المشركٌن اٌضا:ومن أحادٌث 
عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من آمن باهلل ورسوله وألام الصبلة ، وآتى 
الزكاة ، وصام رمضان ، كان حما على هللا أن ٌدخله الجنة ، هاجر فً سبٌل هللا أو جلس فً 

 نبشر الناَس بذلن ؟ فمال : "إن فً الجنة مابَة أرضه التً ولد فٌها" لالوا : ٌا رسول هللا ، أفبل
درجة ، أعدَّها هللا للمجاهدٌن فً سبٌل هللا ، بٌن كل درجتٌن كما بٌن السماء واألرض ، فإذا 
ر  سؤلتم هللا فاسؤلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة ، وفوله عر  الرحمن ، ومنه تُفَجَّ

 .(5)أنهار الجنة" 
ٌا أبا سعٌد ، من رضً باهلل ربا ، "»الخْدري أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  وعن أبً سعٌد

ًَّ ٌا «وباإلسبلم دٌنا ، وبدمحم نبًٌا ، وجبت له الجنة ، لال : فعجب لها أبو سعٌد فمال : أعدها عل
بد مابة درجة فً الجنة ، ما وأخرى ٌرفع هللا بها الع»رسول هللا. ففعل. ثم لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
الجهاد فً »، لال : وما هً ٌا رسول هللا ؟ لال : «بٌن كل درجتٌن كما بٌن السماء واألرض

 .(ٓٔ)«"سبٌل هللا
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ُ أَْن ٌَكُؾَّ بَؤَْس الَِّذٌَن َكَفُروا{ ]النساء :   [، أي:" لعل هللا ٌمنع 1ٗلوله تعالى: } َعَسى َّللاَّ
 .(ٔ)"بن وبهم بؤس الكافرٌن وشدتهم

لعل هللا أن ٌكؾ لتال من كفر باهلل وجحد وحدانٌته وأنكر رسالتن ،  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)عنن وعنهم ، ونكاٌتهم"

}الذٌن كفروا{، وهم لرٌ ، ولد كؾ بؤسهم فمد بدا ألبى سفٌان ولال:  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)خصب فرجع بهم"هذا عام مجدب، وما كان معهم زاد إال السوٌك، وال ٌلمون إال فً عام م

 .(ٗ)ٌعنى: لتال الذٌن كفروا" لال مماتل:" 
أي: كن راجٌا فً دفع أذاهم، ولول المفسرٌن: عسى من هللا واجب، أي  لال الراؼب:" 

 .(٘) الكرٌم إذا رجً حمك"
 .(ٙ)}عسى{ من هللا واجب" لال ابن عباس:"
" }عسى هللا{ هً إٌجاب، وهً فً المرآن كلها واجبة، فجاءت على  لال أبو عبٌدة:"

 : (2)إحدى لؽتً العرب، ألن عسى فً كبلمهم رجاء وٌمٌن، لال ابن ممبل
 َظنًِّ بِِهْم َكعََسى َوهُْم بِتَنُوفٍَة              ٌَتَنَاَزعُون جوابز األمثال

 .(1)أي: ظنً بهم ٌمٌن" 
 .(5)«"عسى هللا أن ٌكؾ عن بؤس الذٌن كفروا»عود هكذا: لال سفٌان:"فً لراءة ابن مس

 .(5)«"كفروا
ُ أََشدُّ بَؤًْسا َوأََشدُّ تَْنِكٌبًل{ ]النساء :   [، "أي: هو سبحانه أشد لوة 1ٗلوله تعالى: } َوَّللاَّ

 .(ٓٔ)وسطوة، وأعظم عموبة وعذاباً"
 .(ٔٔ)وهللا أشد بؤسا من لرٌ  وأشد تنكٌبل تعذٌبا" لال الزمخشري:" 
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وهللا أشد نكاٌة فً عدوه ، من أهل الكفر به منهم فٌن ٌا دمحم وفً  بري:أي:"لال الط 
أصحابن ، فبل تنكُلَنَّ عن لتالهم ،  فإنً راِصُدهم بالبؤس والنكاٌة والتنكٌل والعموبة ، ألوهن 

 .(ٔ)كٌدهم ، وأضعؾ بؤسهم ، وأعلً الحك علٌهم"
أي : هو لادر علٌهم فً الدنٌا واآلخرة ، كما لال تعالى: } ذَِلَن َولَْو ٌََشاُء  لال ابن كثٌر:" 

ُ الْنتََصَر َمْنُهْم َولَِكْن ِلٌَْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعٍض َوالَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل هللاِ فَلَْن ٌُِضلَّ أَعْ  َمالَُهْم { ]دمحم : َّللاَّ
ٗ"](ٕ). 

 .(ٖ)ٌعنى: أخذا،}َوأََشدُّ تَْنِكٌبًل{، ٌعنً: نكاال، ٌعنً عموبة من الكفار" {"َبؤًْسا  لال مماتل:} 
 .(ٖ)الكفار"
 .(ٗ)}َوأََشدُّ تَْنِكٌبًل{، أي تعسرا" لال سفٌان:" 

 .(٘)عن لتادة لوله: "}وهللا أشد بؤسا وأشد تنكٌبل{، أي: عموبة"
تنبٌه أنن ال تحتاج أن تمصر عن  ،لوله: }وهللا أشد بؤسا وأشد تنكٌبل{ لال الراؼب:"

«: التنكٌل»لتالهم، فاهلل معن، وهو أشد بؤسا من عدان، فبل ٌجب أن ٌنكادن من تاخر عنن، و
مصدر نكلت به، والنكال العموبة التً تنكل المعالب وؼٌر المعالب عن إتٌان مثله، وأصله من 

 .(ٙ)النكل، وهو ضرب من المٌد، ومنه نكل عن الشًء"
ِ اَل لال ابن  الجوزي:" ولد زعم بعض منتحلً التفسٌر أن لوله: }فَمَاتِْل فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

، فكؤنه  استشعر أن معنى الكبلم: ال تكلؾ (2)[ منسوخ بآٌة السٌؾ1ٗتَُكلَُّؾ إِالَّ نَْفَسَن{ ]النساء : 
 .(1)أن تماتل أحدا، ولٌس كذلن، إنما المعنى: ال تكلؾ فً الجهاد إال فعل نفسن"

 لفوائد:ا
وهللا "النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  لالٌنبؽً لكل مإمن أن ٌجاهد ولو وحده، فضٌلة الجهاد فً سبٌل هللا، وأنه -ٔ

 .(ٓٔ)"سالفتً(5)ال لاتلنهم حتى تنفرد

 .(ٔٔ)"ولول أبً بكر ولت الردة: ولو خالفتنً ٌمٌنً لجاهدتها بشمالً
 هممهم إلى الشهادة. ث المإمنٌن على المتال، وتحرٌنح الفوائد:ومن -ٕ
هذه اآلٌة فً الؽاٌة المصوى من التحرٌض على المتال وخوض المعارن، فبل ٌكلؾ إال أن  -ٖ

النبً وحده إذا امتنع المسلمون عن مشاركته فً الجهاد، والمعنى ال تدع جهاد العدو 
 .(ٕٔ)واالستنصار علٌهم للمستضعفٌن من المإمنٌن، ولو وحدن ألنه وعده بالنصر

 المرآن
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َوَكاَن }َمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَكُْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها َوَمْن يَْشَفْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَكُْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها 
ُ َعلَى كُّلِ َشْيٍء ُمِميتًا )  [3٘({ ]النساء : 3ّ٘للا 

 التفسٌر:
من الثواب، ومن ٌَْسَع إلٌصال الشر من ٌَْسَع لحصول ؼٌره على الخٌر ٌكن له بشفاعته نصٌب 

 إلى ؼٌره ٌكن له نصٌب من الوزر واإلثم. وكان هللا على كل شًء شاهًدا وحفًٌظا.
[، أي:" من ٌَْسَع 1٘لوله تعالى:}َمْن ٌَْشفَْع َشَفاَعةً َحَسنَةً ٌَكُْن لَهُ نَِصٌٌب ِمْنَها{ ]النساء : 

 .(ٔ)الثواب" لحصول ؼٌره على الخٌر ٌكن له بشفاعته نصٌب من
 .(ٕ)أي : من سعى فً أمر ، فترتب علٌه خٌر ، كان له نصٌب من ذلن" لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)ذلن"
ٌن، كان له فٌها أجر" لال الواحدي:" هً كلُّ شفاعة تجوز فً الّدِ

(ٖ). 
ٌَْسَع [، أي:" ومن 1٘لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْشفَْع َشَفاَعةً َسٌِّبَةً ٌَكُْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها{ ]النساء : 

 .(ٗ)إلٌصال الشر إلى ؼٌره ٌكن له نصٌب من الوزر واإلثم"
وهو الرجل ٌذكر أخاه بسوء عند رجل فٌصٌبه عنت منه، فٌؤثم المبلػ،}  لال مماتل:"

 .(٘)ٌكن له كفل منها{، ٌعنً إثما من شفاعته"
أي : ٌكون علٌه وزر من ذلن األمر الذي ترتب على سعٌه ونٌته ، كما  لال ابن كثٌر

اشفعوا تإجروا وٌمضً هللا على لسان نبٌه ما »ثبت فً الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
 .(2)"(ٙ)«شاء

 ، ألوال :«الشفاعة الحسنة والشفاعة السٌبة»فً 
ابجهم، فمن ٌشفع لٌنفع فله نصٌب، ومن ٌشفع لٌضر فً شفاعات الناس بٌنهم فً حوأحدها : أنه 
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، ومجاهد(1)، وهذا لول الحسنفله كفل

المعنى: من ٌشفع وتر اإلسبلم بالمعونة للمسلمٌن، أو من ٌشفع وتر الكفر بالمعونة والثانً :أن 
 .(ٔٔ)الطبريعلى اإلسبلم، ودله على هذا التؤوٌل ما تمدم من أمر المتال. وهذا لول 

هً فً البر والطاعة، والسٌبة هً فً المعاصً. وهذا لول « الشفاعة الحسنة»والثالث:أن 
  .(ٕٔ)الحسن أٌضا

والشفاعة السٌبة  ألنها فً معنى الشفاعة إلى هللا، والرابع:أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمإمنٌن،
 .(ٔ)ٌهالدعاء علٌهم، ألن الٌهود كانت تفعل ذلن فتوعََّدهُم هللا عل
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 .(ٕ) وهذا كله لرٌب بعضه من بعض" لال ابن عطٌة:" 
لال الزمخشري:" الشفاعة الحسنة: هً التً روعً بها حك مسلم، ودفع بها عنه شر أو  

جلب إلٌه خٌر. وابتؽى بها وجه هللا ولم تإخذ علٌها رشوة، وكانت فً أمر جابز ال فً حد من 
حدود هللا وال فً حك من الحموق. والسٌبة: ما كان بخبلؾ ذلن. وعن مسروق أنه شفع شفاعة 

مشفوع جارٌة، فؽضب وردها ولال: لو علمت ما فً للبن لما تكلمت فً حاجتن، فؤهدى إلٌه ال
 .(ٖ)وال أتكلم فٌما بمً منها"

 وفً الِكْفِل تؤوٌبلن :
 .(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : أنه الِوزر واإلثم ، وهو لول الحسن

ْحَمتِِه{] ٌِْن ِمن رَّ [ وهو لول  1ٕالحدٌد :  والثانً : أنه النصٌب ، كما لال تعالى :}ٌُْإتِكُْم ِكْفلَ
 .(ٓٔ)، وأبً عبٌدة(5)، وابن زٌد(1)، والربٌع(2)، ولتادة فً إحدى الرواٌات(ٙ)السدي

، النصٌب والحظ من الوزر واإلثم، وهو مؤخوذ من: «الكفل»أن:"  -وهللا أعلم-والراجح
 .(ٔٔ)ِكفل البعٌر والمركب، وهو الكساء أو الشًء ٌهٌؤ علٌه شبٌه بالسرج على الدابة"

ٍء ُمِمٌتًا{ ]النساء :  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش [، أي:" وكان هللا على كل 1٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٕٔ)شًء شاهًدا وحفًٌظا"

ٍء ُمِمٌتًا{ ]النساء : وفً  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  [، وجوه:1٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(٘ٔ)وسعٌد بن جبٌر، (ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)أحدها : ٌعنً ممتدراً ، وهو لول السدي
 .(1ٔ)، وأبً عبٌدة(2ٔ)، والزجاج(ٙٔ)والثانً : حفٌظاً ، وهو لول ابن عباس
 .(5ٔ)والثالث : شهٌداً ، وهو لول مجاهد

ً (ٔ)والرابع : حسٌباً ، وهو لول ابن الحجاج  .(ٕ)، وٌحكى عن مجاهد أٌضا
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 ً  .(ٖ)والخامس : مجازٌا
 . (ٗ)عبدهللا بن كثٌر والسادس: المابم على كل شًء بالتدبٌر. وهذا لول
 .(٘)والسادس: ان الممٌت: الرازق. وهذا لول الضحان

المدٌر، وذلن أن ذلن فٌما ٌُذكر ، كذلن بلؽة «: الممٌت»ان " معنى  -وهللا أعلم-والراجح 
 :(ٙ)لرٌ  ، وٌنشد للزبٌر بن عبد المطلب عّم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 َوِذي ِضْؽٍن َكفَْفُت النَّْفَس َعْنهُ           َوكُْنُت َعلَى َمَساءِتِه ُمِمٌتَا 
فً ، (2)«كفى بالمرء إثما أن ٌُِضٌَع من ٌُمٌت» -أي : لادًرا. ولد لٌل إن منه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 

ه وعٌاله ، فٌمّدر له ، ٌعنً : من هو تحت ٌدٌه وفً سلطانه من أهل«ٌُمٌت»رواٌة من رواها : 
لوته. ٌمال منه: ألات فبلن الشًء ٌمتٌه إلاتة، و لاته ٌموته لٌاتةً ولُوتًا، والموت، االسم، وأما 

 :  (1)فً بٌت الٌهودّي الذي ٌمول فٌه« الممٌت»
بُوَها َمْنشُوَرةً َوُدِعٌُت!  ٌَْت ِشْعِري ، َوأَْشعَُرنَّ إِذَا َما            لَرَّ  لَ
ًَّ إذا ُحوِسْبُت؟         إِّنًِ َعلَى اْلِحَساِب ُمِمٌُت  ًَ اْلفَْضُل أَْم َعلَ  أَِل

 .(5)فإن معناه : فإنًّ على الحساب مولوؾ ، وهو من ؼٌر هذا المعنى"
 الفوائد:

 وهً تنمسم إلى لسمٌن:، الشفاعات الدنٌوٌة منها ما هو مشروع، ومنها ما لٌس بمشروعأن  -ٔ
إذا استشفع شخص بشخص آخر عند ذي مال أو ، ومثالها: حسنة شفاعةأحدهما: 

منصب أو سلطان لٌشفع له عنده برفع حاجته إلٌه، إلظهار حمه أو إزالة الضرر والظلم عنه، 
ن ٌَْشَفْع  فإنَّ تلن الشفاعة جابزة، وٌنال فاعلها الثواب من هللا تبارن وتعالى، بدلٌل لوله تعالى: }مَّ

ْنَها{َشفَاَعةً َحَسنَةً  ولول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "اشفعوا تإجروا، وٌمضً هللا على لسان ، ٌَكُن لَّهُ نَِصٌٌب ّمِ
 .(ٓٔ)نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء"

هً ما إذا استشفع شخٌص بشخص آخر فً تعطٌل حد من الحدود، أو و والثانً:الشفاعة السٌبة:
، فإنَّ تلن الشفاعة ؼٌر جابزة، وٌنال فاعلُها إسماط حك من الحموق، أو إلحاق الضرر بآخر

ْنَها{.  العماب، بدلٌل لوله تعالى: }َوَمن ٌَْشفَْع َشَفاَعةً َسٌِّبَةً ٌَكُن لَّهُ ِكْفٌل ّمِ
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ولد أمر هللا تعالى عباده بالتعاون على فعل الخٌرات، ونهاهم عن المنكرات، فمال 
ْمَوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّمُواْ هللاَ إِنَّ هللاَ َشِدٌُد تعالى: }َوتََعاَونُواْ َعَلى اْلبّرِ َوالتَّ 

 [.ٕ[المابدة:اْلِعمَاِب{
ٌوصؾ هللا َعزَّ وَجلَّ بؤنه ُمِمٌت، ٌمدر لعباده الموت، وٌحفظ : «الممٌت»إثبات اسمه تعالى-ٕ

 أسمابه تعالى. علٌهم رزلهم، وهذا ثابت بالكتاب العزٌز. والممٌت من
 

 المرآن
َ َكاَن َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َحِسيبًا ) ({ 3ٙ}َوإِذَا ُحيِّيتُْم بِتَِحي ٍة َفَحيُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِن  ّللا 

 [3ٙ]النساء : 

 التفسٌر:
بمثل ما سلَّم،  وإذا سلَّم علٌكم المسلم فردُّوا علٌه بؤفضل مما سلَّم لفًظا وبشاشةً، أو ردوا علٌه

ًٌا.  ولكل ثوابه وجزاإه. إن هللا تعالى كان على كل شًء مجاز
 سبب نزول اآلٌة:

 .(ٔ)لال مماتل والثعلبً:" نزلت فً نفر بخلوا بالسبلم"
أي: إِذا سلّم علٌكم المسلم" [، "1ٙ}َوإِذَا ُحٌٌِّتُْم بِتَِحٌٍَّة{ ]النساء : لوله تعالى:

(ٕ). 
 .(ٖ)علٌن من خلك هللا"لال ابن عباس:" من سلم 

 .(ٗ)إذا دعً لكم بطول الحٌاة والبماء والسبلمة" لال الطبري:أي:"
 .(٘)التحٌة: السبلم" لال ابن ابً زمنٌن:"

 فً المراد بالتحٌة ها هنا لوالن :
 .(ٙ)أحدهما : أنه الدعاء بطول الحٌاة والبماء والسبلمة. وهذا لول الطبري

 .(2)مستحب، ورده فرض. وهذا لول الحسن والثانً : أنه السبلم،وهو تطوع
أكثر المفسرٌن على أن المراد بالتحٌة هاهنا: السبلم، وأصل التحٌة: هو  لال السمعانً:"

دعاء بالحٌاة، وهو فً الشرٌعة عبارة عن السبلم، والسبلم: دعاء السبلمة، ولد تكون التحٌة 
 :(1)هٌر بن جناببمعنى: الملن والبماء، ومنه: التحٌات هلل،  ومنه لول ز
 من كل ما نال الفتى            لد نلتُه إال التحٌهْ 

 .(5)ٌعنً: إال الملن"
فردوا علٌه بؤفضل مما  [، أي:"1ٙ}فََحٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٓٔ)"سلّم أو ُردُّوا علٌه بمثل ما سلّم
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سن مما لال، لال: فٌمول: وعلٌن ورحمة هللا وبركاته، ٌمول: فردوا علٌه أح لال مماتل:"
 .(ٔ)أو ٌرد علٌه مثل ما سلم علٌه"

 .(ٕ)ٌمول : فادعوا لمن دعا لكم بذلن بؤحسن مما دعا لكم،أو رّدوا التحٌة" لال الطبري:"
 .(ٕ)التحٌة"

 .(ٖ)أراد به: رد السبلم بؤحسن مما سلم، أو ترد كما سلم" لال السمعانً:"
ٌعنً: زٌادة على سبلمه الصادر بالنصح هلل تعالى. ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  لال التستري:"

 .(٘)" (ٗ)«السبلم اسم من أسماء هللا تعالى أظهره فً أرضه، فؤفشوه بٌنكم»
لال الفراء:" أي زٌدوا علٌها كمول المابل: السبلم علٌكم، فٌمول: وعلٌكم ورحمة هللا. 

 .(ٙ)هذا للمسلمٌن. وأما أهل الكتاب فبل ٌزادون علً: وعلٌكم"فهذه الزٌادة أو ردوها لٌل 
لال الزجاج:" إذا لٌل لكم :السبلم علٌكم، فمولوا: وعلٌكم السبلم ورحمة هللا، فالتحٌة  

التً هً أحسن منها هً: وعلٌكم السبلم ورحمة هللا وبركاته، وٌمال لكل شًء منتهى، ومنتهى 
 .(2)السبلم كلمة: وبركاته"

معنى: }أحسن منها{ إذا لال الرجل: السبلم علٌكم، رد علٌه:  بن ابً زمنٌن:"لال ا
السبلم علٌكم ورحمة هللا، وإذا لال: السبلم علٌكم ورحمة هللا رد علٌه: السبلم علٌكم ورحمة هللا 

 .(1)وبركاته، ومعنى: }أو ردوها{ أي: ردوا علٌه مثل ما ٌسلم؛ وهذا إذا سلم علٌن المسلم"
 لتحٌة لوالن :وفً رّد ا

ِه َعامٌّ فً المسلم والكافر، وهذا لول ابن عباس أحدهما : أن فرض ّرّدِ
 (ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)، ولتادة(5)

 .(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)، وسفٌان(ٕٔ)وابن زٌد (ٔٔ)والحسن
 .(٘ٔ)والثانً: أنه خاص فً المسلمٌن دون الكافر، وهذا لول عطاء

أن لوله: }فََحٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَها{ المراد بها المسلمون، }أَْو ُردُّوَها{   -وهللا اعلم–والراجح 

ولد "َخّصت السنة أهل الكفر بالنهً عن رد األحسن من إذا كان المسلم من ؼٌر أهل اإلسبلم، 
تحٌتهم علٌهم أو مثلها ، إال بؤن ٌمال:وعلٌكم، فبل ٌنبؽً ألحد أن ٌتعدَّى ما حدَّ فً ذلن رسول 
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 ملسو هيلع هللا ىلص. فؤما أهل اإلسبلم ، فإن لمن سلَّم علٌه منهم فً الرّد من الخٌار ، ما جعل هللا له من هللا
 .(ٔ)ذلن"

المراد أن ٌرد بؤحسن مما حٌاه به ، فإن بلػ المسلم ؼاٌة ما شرع فً  لال ابن كثٌر:" 
سبلم وال ٌزادون ، بل ٌرد علٌهم السبلم ؛ رد علٌه مثل ما لال ، فؤما أهل الذمة فبل ٌُْبدإون  بال
إذا سلم علٌكم الٌهود فإنما ٌمول »بما ثبت فً الصحٌحٌن، عن ابن عمر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

 .(ٕ)«أحدهم : السام علٌن فمل : وعلٌن
ال تبدإوا الٌهود »وفً صحٌح مسلم ، عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

 .(ٗ)"(ٖ)«والنصارى بالسبلم ، وإذا لمٌتموهم فً طرٌك فاضطروهم إلى أضٌمه
جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : السبلم علٌن ٌا »ولد روي عن سلمان الفارسً لال : 

رسول هللا. فمال : وعلٌن ورحمة هللا. ثم جاء آخر فمال : السبلم علٌن ٌا رسول هللا ورحمة هللا. 
له رسول هللا : وعلٌن ورحمة هللا وبركاته. ثم جاء آخر فمال : السبلم علٌن ٌا رسول هللا فمال 

ورحمة هللا وبركاته. فمال له : وعلٌن. فمال له الرجل : ٌا نبً هللا ، بؤبً أنت وأمً ، أتان فبلن 
! فمال : إنن لم تدع لنا شٌ ًّ بًا ، لال هللا : وفبلن فسلَّما علٌن ، فرددَت علٌهما أكثر مما رددت عل

 .(٘)«" وإذا حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بؤحسن منها أو ردوها " ، فرددناها علٌن
ٍء َحِسًٌبا{ ]النساء : لوله تعالى:  ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش إن هللا تعالى كان  [، أي:"1ٙ}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)على كل شًء مجازًٌا"
 .(2)أي: حاسبا مجازٌا" لال الثعلبً:" 
إن هللا كان على كل شًء مما تعملون ، أٌها الناس ، من األعمال ،  الطبري:أي:"لال  

 .(1)من طاعة ومعصٌة ، حفًٌظا علٌكم ، حتى ٌجازٌكم بها جزاءه"
أي: ٌعطً كل شً من العلم والحفظ والجزاء ممدار ما ٌحسبه، أي:  لال الزجاج:"

[، أي كافٌا، ٌٖٙكفٌه، تمول حسبن بهذا أي اكتؾ بهذا، ولوله تعالى: }َعَطاًء ِحَسابًا{ ]النبؤ : 
وإنما سمً الحساب فً المعامبلت حسابا ألنه ٌعلم ما فٌه كفاٌة لٌس فٌها زٌادة على الممدار وال 

 .(5)نمصان"
ٍء َحِسًٌبا{ ]النساء : لوله تعالى: وفً ًْ َ َكاَن َعلَى كُّلِ َش  [،  وجوه:1ٙ}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)أحدها : ٌعنً حفٌظاً، وهو لول مجاهد
 .(ٕٔ)، وبعض المتكلمٌن(ٔٔ)والثانً : محاسباً على العمل للجزاء علٌه ، وهو لول أبً عبٌدة

 .(ٕ)، والبلخً(ٔ)والثالث : كافٌاً ، وهو لول ابً عبٌدة
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 .(ٖ)ٌعنً: شهٌدا. وهذا لول سعٌدوالرابع:
هو لول مجاهد، ألن أصل "الحسٌب" فً هذا الموضع، " فعٌل "  -وهللا أعلم-والراجح 

من "الحساب" الذي هو فً معنى اإلحصاء، ٌمال منه :حاسبت فبلًنا على كذا وكذا، وهو حسٌبه، 
 .(ٗ)وذلن إذا كان صاحَب ِحسابه

 الفوائد:
:}وإذا حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بؤحسن منها أو لال تعالىمن سلم فإنما ٌتؤدب بؤدب هللا تعالى، أنه  -ٔ

 فؤمر أن ٌمال التحًٌ بؤحسن من تحٌة. ،ردوها{
ولٌس معنى ردوها، إسماطها عن نفسه، وإعادتها إلٌه كمن ٌهدى إلٌه شًء فبل ٌمبله 

ٌكم السبلم. وهذا فً الرد على وٌرده. وإنما معناه أن ٌدعوا له مثل ما دعا، فٌمول: وعل
 .(٘)المإمنٌن

السبلم الذي ٌوجب الرد هو حك للمسلم كما لال تعالى: }َوإِذَا ُحٌٌِّتُْم بِتَِحٌٍَّة فََحٌُّوا بِؤَْحَسَن أن -ٕ
ى ولهذا ٌرد السبلم على من سلم وإن كان كافراً، وكان الٌهود إذا سلموا عل ، ِمْنَها أَْو ُردُّوَها{

 .(ٙ). وأمر أمته بذلن «وعلٌكم»: لهم ٌمول ،-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً
. لال صلى  «علٌكم»ألنهم ٌمولون السام، والسام: الموت، فٌمول:  «علٌكم»وإنما لال: 
. ولما لالت عابشة: وعلٌكم السام «ٌستجاب لنا فٌهم وال ٌستجاب لهم فٌنا»هللا علٌه وسلم: 

واللعنة. لال: "مهبلً ٌا عابشة؛ فإن هللا رفٌك ٌحب الرفك فً األمر كله، أو لم تسمعً ما للت 
رددت علٌهم، فملت: "علٌكم". فهذا إذا لالوا السام علٌكم، وأما إذا عُلم أنهم  :ٌعنً . (2)«لهم؟! 

 :م. فٌصٌر بمعنى السبلم علٌكم ال علٌنا بل ٌماللالوا السبلم؛ فبل ٌخصون فً الرد فٌمال: علٌك
 وعلٌكم.

إن كان  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-، لال الرسولوهو اسم له ثابٌت بالكتاب والسنةهلل تعالى،  «الحسٌب»إثبات اسم-ٖ

، وحسٌبه هللا، وال -إن كان ٌرى أنه كذلن  -أحدكم مادحاً ال محالة؛ فلٌمل: أحسب كذا وكذا 
 .(1)"ٌُزكَّى على هللا أحد

 .ومعنى الحسٌب؛ أي: الحفٌظ، والكافً، والشهٌد، والمحاسب
 المرآن

ُ اَل إِلَهَ إاِل  هَُو لَيَْجَمعَن كُْم إِلَى يَْوِم اْلِميَاَمةِ  ِ َحِديثًا ) }ّللا  ({ 33اَل َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن ّللا 
 [33]النساء : 

 التفسٌر:
هللا وحده المتفرد باأللوهٌة لجمٌع الخلك، لٌجمعنكم ٌوم المٌامة، الذي ال شن فٌه، للحساب 

 والجزاء. وال أحد أصدق من هللا حدٌثًا فٌما أخبر به.
 سبب النزول:
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بنفسه لٌبعثهم إلى ٌوم  -عز وجل -لوم شكوا فً البعث فؤلسم هللالال مماتل:" نزلت فً  
 .(ٔ)المٌامة ال رٌب فٌه"

ُ اَل إِلَهَ إِالَّ هَُو{ ]النساء :  لوله تعالى:   .(ٕ)أي: هللا الواحد الذي ال معبود سواه" [،"12}َّللاَّ
 .(ٕ)سواه"
ن لسما" لال ابن كثٌر:"  إخبار بتوحٌده وتفرده باإللهٌة لجمٌع المخلولات ، وتضمَّ

(ٖ). 
 .(ٗ)عن ابن عباس فً لوله: "}ال إله إال هو{، لال: توحٌد" 
 .(٘)لال دمحم بن إسحاق: "ال إله إال هللا ،أي لٌس معه ؼٌره شرٌن فً أمره" 

أي: لٌحشرنكم من  [، "12ٌَْب فٌِِه{ ]النساء : لوله تعالى:}لٌََْجَمَعنَّكُْم إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة اَل رَ 
 .(ٙ)لبوركم إِلى حساب ٌوم المٌامة الذي ال شن فٌه"

ِ لٌجمعنَّكم فً المبور" لال الواحدي:" أَْي: وَّللاَّ
(2). 

لٌبعثنَّكم من بعد مماتكم ، ولٌحشرنكم جمٌعًا إلى مولؾ الحساب الذي  لال الطبري:أي:"
، وٌمضً فٌه بٌن أهل طاعته ومعصٌته ، وأهل اإلٌمان به والكفر، ٌجازي الناس فٌه بؤعمالهم 

و ال شن فً حمٌمة ما ألول لكم من ذلن وأخبركم من خبري : أّنً جامعكم إلى ٌوم المٌامة بعد 
 .(1)مماتكم "

خبر ولََسم أنه سٌجمع األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد فٌجازي كل  لال ابن كثٌر:"
 .(5)عامل بعمله"
معنى }لٌجمعنكم{: أي: فً الموت، أو فً النشور إلى ٌوم المٌامة، أي:  الواحدي:"لال 

 .(ٓٔ)لٌضمنكم إلى ذلن الٌوم وٌجمعن بٌنكم وبٌنه بؤن ٌجمعكم فٌه"
والجمع هنا بمعنى الحشر، فلذلن حسنت بعده إلى، أي: إلٌه السوق  لال اب عطٌة:"

 .(ٔٔ)والحشر"

ٌَْب فٌِهِ  }لال ابو العالٌة:"  .(ٕٔ){، ال شن فٌه"اَل َر
ٌَْب فٌِهِ  لال مماتل:}  .(ٖٔ)ٌعنً: ال شن فً البعث" {،"ال َر

ٌَْب فٌِهِ  لال ابن عطٌة: } ال رٌب فٌه فً نفسه وحمٌمة أمره، وإن ارتاب  {، معناه:"ال َر
 .(ٗٔ)فٌه الكفرة فؽٌر ضابر"

 :(ٔ)وفً تسمٌة المٌامة لوالن 
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}ُخشَّعًا أَْبَصاُرهُْم ٌَْخُرُجوَن ِمَن  لال تعالى:أحدهما : ألن الناس ٌمومون فٌه من لبورهم، 
 [.2اأْلَْجَداِث َكؤَنَُّهْم َجَراٌد ُمْنتَِشٌر{ ]الممر : 

}ٌَْوَم ٌَمُوُم النَّاُس ِلَرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]المطففٌن :  والثانً : ألنهم ٌمومون فٌه للحساب. لال تعالى:
ٙ.] 

ولما كان لٌام الحشر من أذل الحال وأضعفها إلى  المٌامة: أصلها المٌام، لال ان عطٌة:"
 .(ٕ)أشد األهوال وأعظمها لحمته هاء المبالؽة"

ِ َحِدٌثًا{ ]النساء :  وال أحد أصدق من هللا  [، أي:"12لوله تعالى:}َوَمْن أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ
 .(ٖ)حدٌثًا فٌما أخبر به"

 .(ٗ)لَؾ لوعده"أَْي: لوالً وخبراً ٌرٌد: أنَّه ال خُ  لال الواحدي:"
 .(ٙ). أي: "ال ٌخلؾ لوعده"(٘)لال ابن عباس: "ٌرٌد موعًدا"

 .(2)ٌمول: فبل أحد أصدق من هللا حدٌثا إذا حدث ٌعنً فً أمر البعث" لال مماتل:"
أي : ال أحد أصدق منه فً حدٌثه وخبره ، ووعده ووعٌده ، فبل إله إال  لال ابن كثٌر:"
 .(1)هو ، وال رب سواه"

وأي ناطك أصدق من هللا حدٌثًا ؟ وذلن أن الكاذب إنما ٌكذب  الطبري:ٌمول:"لال 
ا. وهللا تعالى ذكره خالك الضر والنفع ، فؽٌر  لٌجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًا ، أو ٌدفع به عنها ضرًّ

 .(5)جابز أن ٌكون منه كذب ، ألنه ال ٌدعوه إلى اجتبلب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها داعٍ"
 ظاهره االستفهام ومعناه تمرٌر الخبر، تمدٌره: ن عطٌة:"لال اب

ال أحد أصدق من هللا تعالى، ألن دخول الكذب فً حدٌث البشر إنما علته الخوؾ 
والرجاء أو سوء السجٌة، وهذه منفٌة فً حك هللا تعالى وتمدست أسماإه، والصدق فً حمٌمته أن 

 .(ٓٔ)به، ولؤلمر المخبر عنه فً وجوده"ٌكون ما ٌجري على لسان المخبر موافما لما فً لل

ألنه عز وعبل صادق ال ٌجوز علٌه الكذب. وذلن أن الكذب مستمل  لال الزمخشري:"
بصارؾ عن اإللدام علٌه وهو لبحه. ووجه لبحه، الذي هو كونه كذبا وإخبارا عن الشًء 

عة أو ٌدفع بخبلؾ ما هو علٌه، فمن كذب لم ٌكذب إال ألنه محتاج إلى أن ٌكذب لٌجر منف
مضرة. أو هو ؼنى عنه إال أنه ٌجهل ؼناه. أو هو جاهل بمبحه. أو هو سفٌه ال ٌفرق بٌن 
الصدق والكذب فً إخباره وال ٌبالى بؤٌهما نطك، وربما كان الكذب أحلى على حنكه من 
الصدق. وعن بعض السفهاء أنه عوتب على الكذب فمال: لو ؼرؼرت لهواتن به ما فارلته. 

لملتها. فكان الحكٌم الؽنى « ال»ب: هل صدلت لط؟ فمال: لوال أنى صادق فً لولً ولٌل لكذا
 .(ٔٔ)الذي ال ٌجوز علٌه الحاجات العالم بكل معلوم، منزها عنه، كما هو منزه عن سابر المبابح"
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 .(ٔ)ولرأ حمزة والكسابً:}أصدق{، صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي
 الفوائد:

ٌجمع الخلك للجزاء إذ أن هللا الركن الخامس من أركان اإلٌمان، إثبات ٌوم المٌامة، وهو -ٔ
 .والعرض والحساب، والثواب والعماب

 .أولهم وآخرهم لٌوم الفصل، الحشر ٌكون لجمٌع المخلولاتأن  -ٕ
ِ َحِدٌثًا{ أن الصدق من صفات الكمال، فهو أحك بها، لال تعالى:-ٖ ، ولال }َوَمْن أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ

كبلمه لابم بذاته ؼٌرمخلوق عند أهل السنة فإن ، وأن (ٕ)"أصدق الحدٌث كتاب هللا :" -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً
كمال فبل بد أن ٌتصؾ بها سواء لالوا إنه ال ٌتعلك بمشٌبته ولدرته وهو معنى لابم  الكبلم صفة

أصوات لدٌمة أو لالوا إنه متعلك بمشٌبته وأنه تكلم بعد أن لم ٌكن متكلما  بالنفس أو حروؾ او
 .أو أنه لم ٌزل متكلما إذا شاء

 المرآن
 ُ ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضل  ّللا   َوَمْن }فََما لَكُْم فِي اْلُمنَافِِميَن فِئَتَْيِن َوّللا 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِياًل )يُْضِلِل   [33({ ]النساء : 33ّللا 
 التفسٌر:
فً شؤن المنافمٌن إذ اختلفتم فرلتٌن: فرلة تمول بمتالهم وأخرى ال تمول  -أٌها المإمنون-فما لكم 

بذلن؟ وهللا تعالى لد أولعهم فً الكفر والضبلل بسبب سوء أعمالهم. أتودون هداٌة من صرؾ 
 عن دٌنه؟ ومن خذله هللا عن دٌنه، واتباع ما أمره به، فبل طرٌك له إلى الهدى.هللا تعالى للبه 

 [، ألول:5ٓ، 15، 11فً سبب نزول اآلٌات:]
ٌوم أحد ، وانصرفوا إلى المدٌنة ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها : أنها نزلت فً الذٌن تخلَّفُواْ عن رسول هللا 

[، 2ٙٔ: }لَْو نَْعلَُم لِتَاال التَّبَْعنَاكُْم{]سورة آل عمران :  ولالوا لرسول هللا علٌه السبلم وألصحابه

 .(ٖ)وهذا لول زٌد بن ثابت
؛ لال: "لما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أحد، خرج -رضً هللا عنه-عن زٌد بن ثابت روي  

: لالت فرلة: نمتلهم ، وفرلة معه ناس، فرجعوا، لال: فكان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم فرلتٌن
ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا{،لالت: ال نمتلهم ، فنزلت:  ٌِْن َوَّللاَّ َ لال: فمال رسول  }فََما لَكُْم فًِ اْلُمنَافِِمٌَن فِبَت

 .(ٗ)«"إنها طٌبة، وإنها تنفً الخبث، كما تنفً النار خبث الفضة»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
نزلت فً لوم لَِدُمواْ المدٌنة فؤظهروا اإلسبلم، ثم رجعواْ إلى مكة فؤظهروا والثانً : أنها 

 .(ٕ)، وروي عن أبً سلمة بن عبدالرحمن نحو ذلن(ٔ)، ومجاهد(٘)الشرن، وهذا لول الحسن
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لوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدٌنة ٌزعمون أنهم مهاجرون ، ثم ارتدوا  لال مجاهد:"
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص إلى مكة لٌؤتوا ببضابع لهم ٌتّجرون فٌها. فاختلؾ فٌهم المإمنون ،  بعد ذلن ، فاستؤذنوا النب

فجاإوا فبٌن هللا نفالهم فؤمر بمتالهم ،  ،فمابل ٌمول : هم منافمون، ولابل ٌمول :هم مإمنون
ببضابعهم ٌرٌدون المدٌنة ، فلمٌهم علً بن عوٌمر ، أو : هبلل بن عوٌمر األسلمً، وبٌنه وبٌن 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص حلؾ وهو الذي َحِصر صدره أن ٌماتل المإمنٌن أو ٌُماتل لومه ، فدفع عنهم بؤنهم 

ون هبلال وبٌنه وبٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عهد" ٌَُإمُّ
(ٖ). 

الثالث : أنها نزلت فً لوم أظهرواْ اإِلسبلم بمكة وكانواْ ٌعٌنون المشركٌن على المسلمٌن ، و
 .(2)، وروي عن الضحان نحو ذلن(ٙ)، ومعمر بن راشد(٘)، ولتادة(ٗ)وهذا لول ابن عباس

؛ "لوله: }فََما لَكُْم فً اْلُمنَافِِمٌَن{؛ وذلن -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس روي 
لوماً كانوا بمكة لد تكلموا باإلسبلم، وكانوا ٌظاهرون المشركٌن، فخرجوا من مكة ٌطلبون  أن

حاجة لهم، فمالوا: إن لمٌنا أصحاب دمحم علٌه الصبلة والسبلم؛ فلٌس علٌنا منهم بؤس، وأن 
المإمنٌن لما أخبروا أنهم لد خرجوا من مكة؛ لالت فبة من المإمنٌن: اركبوا إلى الخبثاء، 

أو كما -لوهم؛ فإنهم ٌظاهرون علٌكم عدوكم، ولالت فبة أخرى من المإمنٌن: سبحان هللا فالت
ً لد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم ٌهاجروا وٌتركوا دٌارهم  -لالوا أتمتلون لوما

تستحل دماإهم وأموالهم لذلن؟! فكانوا كذلن فبتٌن، والرسول علٌه الصبلة والسبلم عندهم ال 
ٌِْن َوهللاُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا ٌن َ هى واحداً من الفرٌمٌن عن شًء؛ فنزلت: }فََما لَكُْم فً اْلُمنَافِِمٌَن فِبَت

 .(1)أَتُِرٌُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ هللا{"
 ،(5)والرابع : أنها نزلت فً لوم من أهل المدٌنة أرادوا الخروج عنها نفالاً ، وهذا لول السدي

 .(ٓٔ)وروي عن عبدالرحمن بن عوؾ نحو ذلن
كان ناس من المنافمٌن أرادوا أن ٌخرجوا من المدٌنة ، فمالوا للمإمنٌن :  لال السدي:"

إنّا لد أصابنا أوجاعٌ فً المدٌنة واتََّخْمناها ،  فلعلنا أن نخرج إلى الظَّهر حتى نتماثل ثم نرجع ،  
لؾ فٌهم أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمالت طابفة : أعداٌء هلل فإنا كنا أصحاب بّرٌّة. فانطلموا ، واخت

تهم المدٌنة  منافمون! وددنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أذن لنا فماتلناهم! ولالت طابفة : ال بل إخواننا َؼمَّ
م فً المنافمٌن فاتّخموها ، فخرجوا إلى الظهر ٌتنزهون ،  فإذا بََرإوا رجعوا. فمال هللا : }فما لك

 .(ٔٔ)فبتٌنء، ٌمول : ما لكم تكونون فٌهم فبتٌن} وهللا أركسهم بما كسبوا{" 
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:" أن لوما من العرب أتوا -رضً هللا عنه-لال عبد الرحمن بن عوؾ وفً السٌاق نفسه 
من المدٌنة، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة، فؤسلموا، وأصابهم وباء بالمدٌنة، حماها، فؤركسوا، فخرجوا 

فاستمبلهم نفر من أصحابه، ٌعنً من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ لالوا: أصابنا 
وباء المدٌنة، فاجتوٌنا المدٌنة، فمالوا: أما لكم فً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسوة؟ فمال بعضهم: نافموا، ولال 

ٌِْن َوهللاُ أَْرَكَسُهْم بعضهم: لم ٌنافموا، هم مسلمون َ ، فؤنزل هللا، عز وجل: }فََما لَكُْم فً اْلُمنَافِِمٌَن فِبَت
بَِما َكَسبُوا{، اآلٌة "
(ٔ). 

 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)والخامس : أنها نزلت فً لوم من أهل اإلفن ، وهذا لول ابن سعد بن معاذ
الناس، فمال: "َمَن لً ممن ٌإذٌنً  - ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن سعد بن معاذ؛ لال: "خطب رسول هللا 

وٌجمع فً بٌته من ٌإذٌنً؟ "، فمال سعد بن معاذ: إن كان من األوس؛ لتلناه، وإن كان من 
إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا فؤطعنان؛ فمام سعد بن عبادة، فمال: ما بن ٌا ابن معاذ؟! طاعة 

و منن؛ فمام أُسٌد بن ُحضٌر، فمال: إنن ٌا ابن عبادة! منافك ، ولمد تكلمت ما ه-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
، وهو -ملسو هيلع هللا ىلص  -تحب المنافمٌن؛ فمام دمحم بن مسلمة، فمال: اسكتوا أٌها الناس؛ فإن فٌنا رسول هللا 

ٌِْن َوهللاُ -عّز وجلّ -ٌؤمرنا فننفِّذ أمره؛ فؤنزل هللا  َ  أَْرَكَسُهْم بَِما : }فََما لَكُْم فً اْلُمنَافِِمٌَن فِبَت
 .(ٗ)َكَسبُوا{"

أخذ أناس من المسلمٌن أمواال من المشركٌن فانطلموا بها، فاختلؾ  والسادس: ولال عكرمة:"
المسلمون فٌهم، فمالت طابفة: لو لمٌناهم لتلناهم وأخذنا ما فً أٌدٌهم، ولال بعض: ال ٌصلح لكم 

 .(٘)ذلن إخوانكم انطلموا تجارا، فنزلت هذه اآلٌة"
الذٌن أؼاروا على السرح ولتلوا بسارا مولى الرسول صلى هللا  (ٙ)والسابع: ولٌل: "هم العرنٌون

 . (ٔ)هللا علٌه وسلم"
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نزلت فً اختبلؾ أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لوم كانوا  أنها " -وهللا أعلم-والراجح 
هل التؤوٌل فً ذلن إنما هو على ارتدُّوا عن اإلسبلم بعد إسبلمهم من أهل مكة، ألّن اختبلؾ أ

 لولٌن: 
 أحدهما: أنهم لوم كانوا من أهل مكة.

 واآلخر : أنهم لوم كانوا من أهل المدٌنة.
[، 15وفً لول هللا تعالى ذكره :} فَبَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِلٌَاَء َحتَّى ٌَُهاِجُروا{ ]النساء : 

دٌنة، ألّن الهجرة كانت على عهد رسول هللا صلى أوضح الّدلٌل على أنهم كانوا من ؼٌر أهل الم
هللا علٌه وسلم إلى داره ومدٌنته من سابر أرض الكفر. فؤما من كان بالمدٌنة فً دار الهجرة 
ممًٌما من المنافمٌن وأهل الشرن ، فلم ٌكن علٌه فرُض هجرة ، ألنه فً دار الهجرة كان وطنُه 

 .(ٕ)وُممامه"
ٌِْن{ ]النساء :  }فََما لَكُمْ  لوله تعالى: َ أي: ما لكم أٌها المإمنون  [، "11فًِ اْلُمَنافِِمٌَن فِبَت

  .(ٖ)أصبحتم فرلتٌن فً شؤن المنافمٌن"
 .(ٗ)هذا خطاب للمسلمٌن، أي: أي شًء لكم فً االختبلؾ فً أمرهم" لال الزجاج:"

فٌه فرلتٌن،  ما لكم اختلفتم فً شؤن لوم نافموا نفالا ظاهرا وتفرلتم لال الزمخشري:أي:" 
 . (٘)وما لكم لم تبتوا المول بكفرهم"

أي فما لكم صرتم فى المنافمٌن فبتٌن واختلفتم فى كفرهم مع تظاهر  لال المراؼً:" 
 .(ٙ)األدلة علٌه، فلٌس لكم أن تختلفوا فى شؤنهم، بل علٌكم أن تمطعوا بثبوته"

ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا{ ]النس وهللا نكَّسهم ورّدهم ِإلى الكفر  [، أي:"11اء : لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)بسبب النفاق والعصٌان"

أى: ردهم فً حكم المشركٌن كما كانوا بما كسبوا من ارتدادهم  لال الزمخشري:" 

ولحولهم بالمشركٌن واحتٌالهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أو أركسهم فً الكفر بؤن خذلهم حتى أركسوا 
 .(1)علم من مرض للوبهم" فٌه، لما

أي:ردهم وأولعهم فً الخطؤ،ولوله:} بَِما َكَسبُوا{، أي : بسبب عصٌانهم  لال ابن كثٌر:"
 .(5)ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل"

 .(ٓٔ)أي: نكسهم وردهم إلى الكفر، بسبب ما كسبوه من لحولهم بالكفار" لال الماسمً:"
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أي: كٌؾ تفترلون فى شؤنهم وهللا لد صرفهم عن الحك الذي أنتم علٌه  لال المراؼً:" 
بما كسبوا من أعمال الشرن واجترحوا من المعاصً، حتى إنهم ال ٌنظرون إلٌكم نظرة المودة 
واإلخاء، بل نظرة العداوة والبؽضاء، وٌتربصون بكم الدوابر، ولد جعلهم هللا مركسٌن كؤنهم لد 

أفمن ٌمشً مكبا على »وا ٌمشون على وجوههم كما لال تعالى نكسوا على رءوسهم وصار
ألنهم لد فسدت فطرتهم وأحاطت بهم « وجهه أهدى أمن ٌمشً سوٌا على صراط مستمٌم؟

خطٌباتهم، فؤوؼلوا فى الضبلل، وبعدوا عن الحك، حتى لم ٌعد ٌجول فى أذهانهم إال الثبات على 
تعالى إلٌه ألنه ما كان سببا إال بسنته فى تؤثٌر األعمال ما هم فٌه ومماومة ما عداه، ولد نسبه هللا 

 .(ٔ)االختٌارٌة فى نفوس العالمٌن"
ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا{ ]النساء : وفً تفسٌر   [، وجوه:11لوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖ)، وعطاء(ٕ)أحدها : معناه ردهم، وهذا لول ابن عباس فً رواٌة عطاء الخراسانً
 .(ٗ) أولعهم، وهذا مروي عن ابن عباس فً رواٌة علً بن أبً طلحةوالثانً : 

 .(ٙ)، والسدي(٘)والثالث : أهلكهم، وهذا لول لتادة
 .(2)والرابع : أََضلَّهم بما كسبوا، وهذا مروي عن السدي أٌضا

 .(1)والخامس : نكسهم وردهم إلى حكم الكفار، وهذا لول الزجاج
الركس والنكس: الرذل، والركس أبلػ، ألن النكس ما جعل أسفله أعبله،  لال الراؼب:" 

والركس: أصله ما جعل رجٌعا بعد أن كان طعاما فهو كالرجس، ولد وصؾ أعمالهم به، كما 
[، وٌمال: ركسه وأركسه، وأركس أبلػ، كما أن 1ٕ} إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس{ ]التوبة :  لال تعالى:

 .(5)لولهم سماه" أسماه أبلػ من
 .(ٓٔ)[5ٔ}ْرِكسُوا فٌَِها { ]النساء :  ولرئ: }ركسهم{،و

ُ{ ]النساء :  أتودون هداٌة من  [، أي:"11لوله تعالى:}أَتُِرٌُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)صرؾ هللا تعالى للبه عن دٌنه؟"
 .(ٕٔ)ٌعنى: أترٌدون أن ترشدوا من أضله هللا" لال السمعانً:"
 .(ٖٔ)أي: أتمولون أن هإالء مهتدون وهللا لد أضلهم" لال الزجاج:"
 .(ٗٔ)أَْي: ٌمولون: هإالء مهتدون وهللا لد أضلَّهم" لال الواحدي:"
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أن تجعلوا من جملة المهتدٌن من أضل هللا من جعله من جملة  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔ)الضبلل، وحكم علٌه بذلن أو خذله حتى ضل"

 .(ٕ)أي : ال طرٌك له إلى الهدى وال مخلص له إلٌه" لال ابن كثٌر:"
استفهام معناه اإلبعاد والٌؤس مما أرادوه، والمعنى أترٌدون أٌها  لال ابن عطٌة:"

المإمنون المابلون: بؤن أولبن المنافمٌن مإمنون أن تسموا بالهدى من لد ٌسره هللا لضبللة 
 .(ٖ)وحتمها علٌه؟"

أي: إنه لٌس فى استطاعتكم أن تبدلوا سنن هللا فى نفوس الناس فترٌدوا  لال المراؼً:"
أن تحصلوا على مماصد وؼاٌات ضد ما انطبع فٌها من األخبلق والصفات، بتؤثٌر ما كسبته 

 .(ٗ)طوال عمرها من األعمال"
ُ{ ]النساء :   :(٘)[، وجهان11وفً تفسٌر لوله تعالى:}أَتُِرٌُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ َّللاَّ

وهم بالُهدى ولد سّماهم هللا بالضبلل عموبة لهم.  أحدهما : أن تَُسمُّ
 والثانً : تهدوهم إلى الثواب بمدحهم وهللا لد أََضلَّهم بذمهم .

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِبًل{ ]النساء :  ومن خذله هللا عن  [، أي:"11لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 .(ٙ)ما أمره به، فبل طرٌك له إلى الهدى" دٌنه، واتباع

 .(2)ٌضلل هللا عن الهدى، فلن تجد له طرٌما إلى الحك"لال البؽوي:"أي: ومن 
ة" لال الواحدي:" أَْي: دٌناً وطرٌماً إلى الحجَّ

(1). 
 .(5)أخبر تعالى أنه من ٌضلل فبل سبٌل إلى إصبلحه وال إلى إرشاده"لال ابن عطٌة:"ثم 

 .(5)إرشاده"
أي ومن تمضى سننه فى خلمه أن ٌكون ضاال عن طرٌك الحك فلن تجد له سبٌبل ٌصل بسلوكها 
إلٌه، فإن للحك سبٌبل واحدة هى صراط الفطرة المستمٌم، وللباطل سببل كثٌرة عن ٌمٌن سبٌل 

الحك وعن شمالها، كل من سلن منها سبٌبل بعد عن سبٌل الحك بمدر إٌؽاله فى السبٌل التً 
َق بِكُْم َعْن  لال تعالى :سلكها كما  َّبِعُوا السُّبَُل فَتََفرَّ }َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتَّبِعُوهُ َواَل تَت

[، ولد أوضح النبً ملسو هيلع هللا ىلص معنى اآلٌة بالخطوط الحسٌة، فخط فى األرض َٖ٘ٔسبٌِِلِه{ ]األنعام : 
، وهذه الخطوط (ٓٔ)بٌه خطوطا لسبل الشٌطانخطا وجعله مثاال لسبٌل هللا، وخط على جان

المستمٌمة ال تلتمى مع الخط األول بحال، وسبٌل الفطرة تمتضى أن ٌعرض اإلنسان جمٌع 
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أعماله على سنن العمل وٌتبع ما ٌظهر له أنه الحك الذي فٌه منفعته عاجبل وآجبل، وفٌه كماله 
ور وظنه أنه لٌس هنان ما هو أكمل مما اإلنسانى، وأكثر ما ٌصده عن هذه السبٌل التملٌد والؽر

هو فٌه، وبهذا ٌمطع على نفسه طرٌك العمل والنظر فى النفع والضر والحك والباطل، وشبهته 
فى ترن صراط الفطرة أن عمله لاصر عن التمٌٌز بٌن الحك والباطل والخٌر والشر، فعلٌه أن 

 .(ٔ)وا ال ٌعملون شٌبا وال ٌهتدون"ٌتبع ما وجد علٌه اآلباء واألجداد من زعماء عصره ولو كان
[، 11لال ابن حزم وابن البارزي:" لوله تعالى: }فما لكم فً المنافمٌن فبتٌن{ ]النساء:

 .(ٕ)نسخها آٌة السٌؾ"
 الفوائد:

 .إنكار هللا على المإمنٌن بسبب اختبلفهم فً المنافمٌن، تحرٌم مواالة المنافمٌن -ٔ
له إلى الهدى وأن الضبلل ولع مع اإلضبلل من هللا تعالى أن من أضله هللا تعالى ال سبٌل -ٕ

 .للكافر والفاسك
الملوب لها ألفال ومفاتٌح أعظم من ألفال ومفاتٌح أي باب، فإذا كان هللا تعالى طبع على أن  -ٖ

للب فبلن فبل ٌمكن لجمٌع األنبٌاء والمرسلٌن مجتمعٌن أن ٌفتحوا هذا الملب، ومهمة األدٌان 
لمرسلٌن هً تبلٌػ دعوة الحك إلى الخلك فمط، أي: إرشادهم إلى هللا، والذي ٌملن واألنبٌاء وا

 الهداٌة والضبلل هو هللا عز وجل.
 المرآن

بِيِل }َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء فَاَل تَت ِخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحت ى يَُهاِجُروا ِفي سَ 
ِ فَ  ({ 33ِإْن تََول ْوا َفُخذُوهُْم َواْلتُلُوهُْم َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم َواَل تَت ِخذُوا ِمْنُهْم َوِليًّا َواَل نَِصيًرا )ّللا 

 [33]النساء : 
 التفسٌر:

، لو تنكرون حمٌمة ما آمنت به للوبكم، مثلما أنكروه بملوبهم، -أٌها المإمنون-تمنَّى المنافمون لكم 
اإلنكار سواء، فبل تتخذوا منهم أصفٌاء لكم، حتى ٌهاجروا فً سبٌل هللا،  فتكونون معهم فً

برهانًا على صدق إٌمانهم، فإن أعرضوا عما دعوا إلٌه، فخذوهم أٌنما كانوا والتلوهم، وال 
ٌّاً من دون هللا وال نصًٌرا تستنصرونه به.  تتخذوا منهم ول

 سبب النزول:
لة بن مالن المدلجً حدثهم لال: لما ظهر ٌعنً أخرج ابن ابً حاتم عن الحسن، أن سرا 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص على أهل بدر وأحد، وأسلم من حولهم، لال سرالة: بلؽنً أنه ٌرٌد أن ٌبعث خالد بن 
الولٌد إلى لومً بنً مدلج، فؤتٌته فملت: أنشدن النعمة فمالوا: مه، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: دعوه ما 

فملت: بلؽنً أنن ترٌد أن تبعث إلى لومً، وأنا أرٌد أن توادعهم فإن أسلم لومن ودخلوا  ٌرٌد.
فً اإلسبلم، وإن لم ٌسلموا لم تخشن لملوب لومن علٌهم، فؤخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌد خالد بن الولٌد 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإن  فمال: اذهب معه، فافعل ما ٌرٌد، فصالحهم خالد على أن ال ٌعٌنوا على رسول
}َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكَفُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء فَبَل أسلمت لرٌ  أسلموا معهم، فؤنزل هللا تعالى: 

ٌَاءَ   .(ٖ){"تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِل
أي: تمنى  [، "15النساء : }َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء { ]لوله تعالى: 

 .(ٗ)هإالء المنافمون أن تكفروا مثلهم فتستوا أنتم وهم وتصبحوا جمٌعاً كفارا"
 .(٘)ٌمول: ود الذٌن كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء" لال دمحم بن كعب:" 
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 لشدة أي : هم ٌودون لكم الضبللة لتستووا أنتم وإٌاهم فٌها ، وما ذان إال لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)عداوتهم وبؽضهم لكم"

كفركم فكونكم معهم شرعا واحدا فٌما هم علٌه من الضبلل  ودوا لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٕ)واتباع دٌن اآلباء"

فبل تتخذوا منهم أصفٌاء  [،أي:"15}فَبَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِلٌَاَء{ ]النساء : لوله تعالى:  
 .(ٖ)لكم"

 .(ٗ)أي: ال توالوهم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(٘)أي : ال توالوهم وال تستنصروا بهم على األعداء ما داموا كذلن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)فبل تتولوهم وإن آمنوا " لال الزمخشري:أي:" 
ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  حتى ٌهاجروا فً سبٌل  [،أي:"15}َحتَّى ٌَُهاِجُروا فًِ َسِبٌِل َّللاَّ

 .(2)ى صدق إٌمانهم"هللا، برهانًا عل
 .(1)لال ابن عباس:"ٌمول: حتى ٌصنعوا كما صنعتم ٌعنً الهجرة" 

 .(5)لال عكرمة:" حتى ٌهاجروا هجرة أخرى"
لال  . (ٓٔ)فٌرجعوا إلى الدار التً خرجوا منها؛ ٌعنً: المدٌنة" لال ابن أبً زمنٌن:"
ال لؽرض  -حتى ٌظاهروا إٌمانهم بهجرة صحٌحة هً هلل ورسوله لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔٔ)مستمٌمة لٌس بعدها بداء وال تعرب" -من أؼراض الدنٌا

لال الراؼب:"والهجرة: ترن الشًء واإلعراض عنه مكانا أو خلٌطا، وسمً المبٌح من 
وسمً المهاجر الكبلم هجرا لكونه ممتضٌا لهجره، والرفث هاجرة لكونه حامبل على أن ٌهجره، 

 .(ٕٔ)لتركه وطنه، وصار اسم مدح فً اإلسبلم، وسمً من رفض فضوالت شهواته مهاجرا"
والهجرة على ثبلثة أوجه: هجرة المإمنٌن فً أول اإلسبلم، وهً لوله  لال البؽوي:"

[، ولوله:}ومن ٌخرج من بٌته مهاجرا إلى هللا ورسوله{ 1تعالى رللفمراء المهاجرٌن{]الحشر:
{، ونحوهما من اآلٌات، وهجرة المنافمٌن: وهً الخروج فً سبٌل هللا مع رسول ٓٓٔ:]النساء 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص صابرا محتسبا كما حكى ها هنا منع من مواالتهم حتى ٌهاجروا فً سبٌل هللا، وهجرة 
 .(ٔ)"(ٖٔ)«هالمهاجر من هجر ما نهى هللا عن»سابر المإمنٌن وهً ما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
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أي: فإِن أعرضوا عن الهجرة فً سبٌل  [، "15}فَإِْن تََولَّْوا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)هللا"

 .(ٖ)أعرضوا عن التوحٌد والهجرة" لال البؽوي:" 
 .(ٗ)}فإن تولوا{، لال: عن الهجرة" عن ابن عباس:" 

 .(٘)ولال السدي :"إذا أظهروا كفرهم"
 .(ٙ)فإن تولوا عن اإلٌمان المظاهر بالهجرة الصحٌحة المستمٌمة" لال الزمخشري:أي:"

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ]النساء : لوله تعالى: أي:فخذوهم أٌها  [، "15}فَُخذُوهُْم َواْلتُلُوهُْم َح
المإمنون والتلوهم حٌث وجدتموهم فً حّلٍ أو حرم"
(2). 

 .(1)وٌمال لؤلسٌر: أخٌذ"أي: فؤسروهم، واألخذ هاهنا: األسر،  لال السمعانً:"
فحكمهم حكم سابر المشركٌن ٌمتلون حٌث وجدوا فً الحل  لال الزمخشري:أي:"
 .(5)والحرم، وجانبوهم مجانبة كلٌة"

ًٌّا َواَل نَِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  وال تتخذوا منهم  [، أي:"15}َواَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِل
 .(ٓٔ)تستنصرونه به" ولٌّاً من دون هللا وال نصًٌرا

كم" لال الواحدي:"  أْي: ال تتولوهم وال تستنصروا بهم على عدّوِ
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)وإن بذلوا لكم الوالٌة والنصرة فبل تمبلوا منهم" لال الزمخشري:أي:"
وال تتخذوا منهم ولٌا ٌتولى شٌبا من مهام أموركم وال نصٌرا ٌنصركم على  لال المراؼً: أي:"

 .(ٖٔ)أعدابكم"
مجاهد فً لوله: "}والتلوهم حٌث وجدتموهم{، لال: نسخت ما كان لبلها من من أو عن  
 .(ٗٔ)فدا"

 الفوائد:

  .إن أعداء هللا حرٌصون كل الحرص على إضبلل المسلمٌن وصدهم عن دٌنهم -ٔ
ٌْر فلعجزها ومهانتها أن -ٕ ٌَْس فٌَِها حرص على اْلَخ الحسد خلك نفس ذمٌمة وضٌعه َسالَِطة لَ

ٌْر والمحامد وٌفوز بَها دونَها وتتمنى أَن لوفاته كسبها َحتَّى ٌساوٌها ِفً تحسد من  ٌْكسب اْلَخ
 {.ودوا لَو تكفرون َكَما كفُروا فتكونون َسَواء:}اْلعََدم َكَما لَاَل تََعالَى

                                                                                                                                                                               



ٔ52 
 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -إن الكفار والمنافمٌن ٌفرحون بما ٌكون من بعض المسلمٌن من المخالفة لهدي نبٌهم  -ٖ
 .وارتكابهم لما حذرهم منه من البدع والضبلالت

المإمن مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح فإن هللا  ٌجب على المإمن الحذر من ؼٌر -ٗ
 .تعالى ٌمول عنهم: }َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكَفُروا فَتَكُونُوَن َسَواًء{

دلت اآلٌة على أنه ال ٌجوز مواالة المشركٌن والمنافمٌن والمشتهرٌن بالزندلة واإللحاد، وهذا  -٘
متؤكد بعموم لوله تعالى: ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء والسبب فٌه أن أعز 

هللا تعالى، األشٌاء وأعظمها عند جمٌع الخلك هو الدٌن، ألن ذلن هو األمر الذي به ٌتمرب إلى 
وٌتوسل به إلى طلب السعادة فً اآلخرة، وإذا كان كذلن كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم 
أنواع العداوة، وإذا كان كذلن امتنع طلب المحبة والوالٌة فً الموضع الذي ٌكون أعظم 

 .(ٔ)موجبات العداوة حاصبل فٌه
 المرآن

بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرهُْم أَْن يُمَاتِلُوكُْم أَْو }إاِل  ال ِذيَن يَِصلُوَن إِلَى لَْوٍم 
ُ لََسل َطُهْم َعلَْيكُْم فَلَمَاتَلُوكُْم فَِإِن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم يُمَاتِلُو كُْم َوأَْلمَْوا إِلَْيكُُم يُمَاتِلُوا لَْوَمُهْم َولَْو َشاَء ّللا 

ُ لَكُْم َعلَْيِهْم َسبِياًل ) الس لَمَ   [3ٓ({ ]النساء : 3ٓفََما َجعََل ّللا 
 التفسٌر:

لكن الذٌن ٌتصلون بموم بٌنكم وبٌنهم عهد ومٌثاق فبل تماتلوهم، وكذلن الذٌن أتَوا إلٌكم ولد 
ضالت صدورهم وكرهوا أن ٌماتلوكم، كما كرهوا أن ٌماتلوا لومهم، فلم ٌكونوا معكم وال مع 

فبل تماتلوهم، ولو شاء هللا تعالى لسلَّطهم علٌكم، فلماتلوكم مع أعدابكم من المشركٌن،  لومهم،
ولكن هللا تعالى صرفهم عنكم بفضله ولدرته، فإن تركوكم فلم ٌماتلوكم، وانمادوا الٌكم 

 مستسلمٌن، فلٌس لكم علٌهم من طرٌك لمتالهم.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
:" نزلت فً هبلل بن عوٌمر األسلمً وسرالة بن مالن (ٕ)عكرمةاحدهما: لال ابن عباس، و

 .(ٖ)"المدلجً وفً بنً جذٌمة بن عامر بن عبد مناؾ
فالذٌن حصرت صدور، هم بنو مدلج ، فمن وصل إلى بنً مدلج من لال الحسن : " والثانً:

 .(ٗ) ؼٌرهم كان فً مثل عهدهم"
نَُهْم ِمٌثَاٌق{ ]النساء : لوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن ٌَِصلُوَن إِلَى   ٌْ ٌْنَكُْم َوبَ لكن  [، أي:"5ٓلَْوٍم َب

 .(٘)الذٌن ٌتصلون بموم بٌنكم وبٌنهم عهد ومٌثاق فبل تماتلوهم"
ٌمول:فإذا كانوا من أولبن الموم الذٌن بٌنكم وبٌنهم مٌثاق فبل  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)تمتلوهم"
لوهم حٌث وجدتموهم ، فإن أحٌد منهم دخل ٌمول : إذا أظهروا كفرهم فالت لال السدي:" 

 .(2)فً لوم بٌنكم وبٌنهم مٌثاق ، فؤجروا علٌه مثل ما تجُرون على أهل الذمة"
ٌصلون إلى هإالء الذٌن بٌنكم وبٌنهم مٌثاق من الموم ، لهم من األمان  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔ)مثل ما لهإالء"
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إلى لوم بٌنكم وبٌنهم مهادنة أو عمد ذمة ، أي : إال الذٌن لجإوا وتحٌزوا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)فاجعلوا حكمهم  كحكمهم"

«: اتصل»ٌعنً: إال من اتصل بموم بٌنكم وبٌنهم مٌثاق، ومعنً  لال ابن ابً زمنٌن:"
 .(ٖ)انتسب"
فإن تولىَّ هإالء المنافمون الذٌن اختلفتم فٌهم عن اإلٌمان باهلل ورسوله  لال الطبري:أي:" 

، وأبوا الهجرة فلم ٌهاجروا فً سبٌل هللا ، فخذوهم والتلوهم حٌث وجدتموهم ، سوى من َوصل 
منهم إلى لوم بٌنكم وبٌنهم ُموادعة وعهد ومٌثاق ، فدخلوا فٌهم ، وصاروا منهم ، ورضوا 

ًٌا بحكمهم فً حمن دمابهم بحكمهم ، فإن لمن و صل إلٌهم فدخل فٌهم من أهل الشرن راض
 .(ٗ)بدخوله فٌهم : أن ال تسبى نساإهم وذرارٌهم ، وال تؽنم أموالهم"

لال نزلت فً هبلل بن عوٌمر األسلمً ، وسرالة بن مالن بن جعشم ،  لال عكرمة:" 
 .(٘)وخزٌمة بن عامر بن عبد مناؾ"

األسلمٌون، كان بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد، وذلن أنه  والموم هم لال الزمخشري:" 
وادع ولت خروجه إلى مكة هبلل بن عوٌمر األسلمى على أن ال ٌعٌنه وال ٌعٌن علٌه، وعلى 
أن من وصل إلى هبلل ولجؤ إلٌه فله من الجوار مثل الذي لهبلل. ولٌل: الموم بنو بكر بن زٌد 

 .(ٙ)"مناة كانوا فً الصلح
أن معنى لوله :}إال الذٌن ٌصلون إلى لوم{، إال الذٌن : "(2)ولال بعض اهل اللؽة 

ٌتَّصلون فً أنسابهم لموم بٌنكم وبٌنهم مٌثاق، من لولهم : اتّصل الرجل، بمعنى : انتمى وانتسب 
 : (1)، كما لال األعشى فً صفة امرأة انتسبت إلى لوم 

 !  إذَا اتََّصلَْت لَالَْت : أَبَْكَر بَن َوابٍِل!            َوبَْكٌر َسبَتَْها َواألنُوُؾ َرَواِؼمُ
 .(5)ٌعنً بموله : اتصلت، انتسبت"

لال الطبري:" وال وجه لهذا التؤوٌل فً هذا الموضع ، ألن االنتساب إلى لوم من أهل 
هم ما لهم ، إذا لم ٌكن لهم من العهد واألمان ما الموادعة أو العهد ، لو كان ٌوجب للمنتسبٌن إلٌ

لٌن. وألهل اإلٌمان من الحك  لهم ، لما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِلٌماتل لرًٌشا وهم أنسباُء السابمٌن األوَّ
دخول بإٌمانهم ، أكثر مما ألهل العهد بعهدهم. وفً لتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مشركً لرٌ  بتركها ال

الدلٌُل الواضح أّن  -فٌما دخل فٌه أهل اإلٌمان منهم ، مع لرب أنسابهم من أنساب المإمنٌن منهم 

                                                                                                                                                                               



ٔ55 
 

انتساب من ال عهد له إلى ذي العهد منهم ، لم ٌكن موجبا له من العهد ما لذي العهد من 
 .(ٔ)انتسابه"
ْم أَْو ٌَُماتِلُوا لَْوَمُهْم { ]النساء : لوله تعالى:}أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرهُْم أَْن ٌُمَاتِلُوكُ  
وكذلن الذٌن أتَوا إلٌكم ولد ضالت صدورهم وكرهوا أن ٌماتلوكم، كما كرهوا أن  [، أي:"5ٓ

 .(ٕ)ٌماتلوا لومهم"
ٌمول : رجعوا فدخلوا فٌكم،}حصرت صدورهم{، ٌمول : ضالت صدورهم لال السدي:" 

 .(ٖ)}أن ٌماتلوكم أو ٌماتلوا لومهم{"
ٌرٌدون: هبلل بن عوٌمر وهو الذي حصر صدره أن ٌماتل المإمنٌن أو  لال مجاهد:" 

 .(ٗ)ٌماتل لومه"
لال الحسن:" فالذٌن حصرت صُدوُرهم: بنً مدلج، فمن وصل إلى بنً مدلج من  

 .(٘)ؼٌرهم؛ كان فً مثل عهدهم"
 .(ٙ)}حصرت صدورهم{، أي: كارهة صدورهم" لال لتادة:" 
هإالء لوم آخرون من الُمْستَثنٌَن عن األمر بمتالهم ، وهم الذٌن ٌجٌبون  لال ابن كثٌر:" 

إلى المصاؾ وهم َحِصَرةٌ صدورهم أي : ضٌمة صدورهم ُمْبؽضٌن أن ٌماتلوكم ، وال ٌهون 
 .(2)علٌهم أٌضا أن ٌماتلوا لومهم معكم ، بل هم ال لكم وال علٌكم"

عن شًء من فعل أو كبلم : لد والعرب تمول لكل من ضالت نفسه  لال الطبري:" 
 .(1)، فً المراءة"«الَحَصرُ :»َحِصَر، ومنه 
[، 5ٓوفً لوله تعالى:} َحِصَرْت ُصُدوُرهُْم أَْن ٌُمَاتِلُوكُْم أَْو ٌُمَاتِلُوا لَْوَمُهْم { ]النساء :  
 وجهان:

 .(5)مشهورأحدهما : أنه إخباٌر من هللا عنهم بؤن صدورهم َحِصرْت. وهذا لول الجمهور وهو ال

ُ { ]التوبة :  والثانً : أنه دعاء من هللا علٌهم بؤن تُحَصَر صدورهم، ومنه لوله تعالى: }لَاتَلَُهُم َّللاَّ
 .(ٓٔ)[، وهذا لول المبردٖٓ

   .(ٔٔ)ولرأ الحسن البصري:}أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرةً ُصُدوُرهُْم{، نصبًا 
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: }بٌنكم وبٌنهم مٌثاق جاإكم حصرت  ًّ ، ووجهه «أو»صدورهم{، بؽٌر  وفً لراءة أب
 .(ٔ)أن ٌكون }جاإكم{ بٌانا لٌصلون، أو بدال أو استبنافا، أو صفة بعد صفة لموم

لال الطبري:"وهً صحٌحة فً العربٌة فصٌحة ، ؼٌر أنه ؼٌر جابزة المراءة بها عندي 
 .(ٕ)، لشذوذها وخروجها عن لراءة لرأة اإلسبلم"

  ُ ٌْكُْم فَلَمَاتَلُوكُْم{ ]النساء :  لوله تعالى:}َولَْو َشاَء َّللاَّ ولو شاء هللا  [، أي:"5ٓلََسلََّطُهْم َعلَ
 .(ٖ)لمّواهم وجّرأهم علٌكم فماتلوكم"

 .(ٗ)أي : من لطفه بكم أن كفهم عنكم" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ٌعنً سلط هللا المشركٌن على المإمنٌن عموبة ونممة" لال الثعلبً:" 
هو الذي ألمى الرعب فً للوبهم، وكفهم  -تعالى  -معنى هذا: أن هللا  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)عن لتالكم، حتى جاءوا معاهدٌن، ولو شاء هللا لسلطهم علٌكم"
 :(2)وفً تسلٌطهم لوالن
 أحدهما : بتموٌة للوبهم .

 والثانً : باإلذن فً المتال لٌدافعواْ عن أنفسهم .
أن ٌسلط هللا الكفرة على المإمنٌن؟ للت: ما فإن للت: كٌؾ ٌجوز  لال الزمخشري:" 

كانت مكافتهم إال لمذؾ هللا الرعب فً للوبهم، ولو شاء لمصلحة ٌراها من ابتبلء ونحوه لم 
 .(1)ٌمذفه، فكانوا متسلطٌن مماتلٌن ؼٌر مكافٌن، فذلن معنى التسلٌط"

 .(5)ولرئ: }فلمتلوكم{، بالتخفٌؾ والتشدٌد 
َلَم{ ]النساء : لوله تعالى:}فَإِِن اْعتَ   ٌْكُُم السَّ أي: فإِن لم [، "5َٓزلُوكُْم فَلَْم ٌُمَاتِلُوكُْم َوأَْلمَْوا إِلَ

 .(ٓٔ)ٌتعرضوا لكم بمتال وانمادوا واستسلموا لكم فلٌس لكم أن تماتلوهم"
 .(ٔٔ)ٌعنى: الصلح فانمادوا، واستسلموا" لال السمعانً:" 

، كما ٌمول الرجل للرجل :أعطٌتن لٌِادي، و والسَّلَم:"هو االستسبلم. وإنما هذا مثٌل  
ألمٌت إلٌن ِخَطامً، إذا استسلم له وانماد ألمره. فكذلن لوله : }وألموا إلٌكم السلم{، إنما هو : 

اح«السَّلم»ألموا إلٌكم لٌاَدهم واستسلموا لكم ، صلًحا منهم لكم وَسلًَما. ومن  ، لول الطرمَّ
(ٕٔ)  : 
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 َدَرْت َسلًَما            ِلؤلْسِد ُكلَّ َحَصاٍن َوْعثَِة اللِّبَدِ َوذَاَن أَنَّ تَِمًٌما َؼا
 .(ٔ)ٌعنً بموله :سلًما، استسبلًما"

ٌْكُُم السَّلََم{ ]النساء :    [، لوالن:5ٓوفً لوله تعالى:}فَإِِن اْعتََزلُوكُْم فَلَْم ٌُمَاتِلُوكُْم َوأَْلمَْوا إِلَ
 .(ٕ)أحدهما : الصلح ، وهو لول الربٌع

 .(ٖ)الثانً : اإِلسبلم ، وهو لول الحسنو
 .(ٗ)بسكون البلم مع فتح السٌنولرئ:}السلم{،  

ٌِْهْم َسِبٌبًل{ ]النساء :    ُ لَكُْم َعلَ فلٌس لكم علٌهم من  [، ي:"5ٓلوله تعالى:}فََما َجعََل َّللاَّ
 .(٘)طرٌك لمتالهم"

 .(ٙ)فما أذن لكم فً أخذهم ولتلهم" لال الزمخشري:أي:" 
 .(2)أي: طرٌما علٌهم بالمتل والمتال" السمعانً:" لال 
أي : فلٌس لكم أن تمتلوهم ، ما دامت حالهم كذلن، وهإالء كالجماعة  لال ابن كثٌر:" 

الذٌن خرجوا ٌوم بدر من بنً هاشم مع المشركٌن ، فحضروا المتال وهم كارهون ، كالعباس 
 .(1)عن لتل العباس وعّبر  بؤسره" ونحوه ، ولهذا نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌومبذ
 وفً نسخ هذه اآلٌة لوالن:

، (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، الزهري(5)أحدهما: انها نسخت بآٌة السٌؾ. وهذا لول ابن عباس
 .(ٙٔ)، ومكً بن ابً طالب(٘ٔ)، والنحاس(ٗٔ)، واختٌار الطبري(ٖٔ)، ولتادة (ٕٔ)والحسن

لتال من له معهم عهد، أو مٌثاق، لال ابن الجوزي:" أمر المسلمون فً هذه اآلٌة بترن 
أو ما ٌتعلك بعهد، ثم نسخ ذلن بآٌة السٌؾ، وبما أمروا به من نبذ العهد إلى أربابه فً سورة 

 .(ٔ)براءة. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ولتادة"
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ٌْنَكُْم وَ -رضً هللا عنهما-عن عطاء عن ابن عباس  ٌْنَُهْم :"}إِالّ الَِّذٌَن ٌَِصلُوَن إِلَى لَْوٍم بَ بَ
، َولَاَل: }إِذَا َجاَءكُُم اْلُمْإِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُّن{(ٕ)ِمٌثَاٌق{ 

ُ َعِن (ٖ) ، َولَاَل: }ال ٌَْنَهاكُُم َّللاَّ
ٌِن{  الَِّذٌَن لَْم ٌُمَاتِلُوكُْم فًِ الّدِ
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذٌَن عَ (ٗ) اَهْدتُْم ِمَن ، نََسَخ َهذَا }بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم{"(٘)اْلُمْشِرِكٌَن{   .(ٙ)، }فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق{  ٌْنَكُْم َوبَ ٌَِصلُوَن ِإلَى لَْوٍم بَ وعن لتادة:" }إِالّ الَِّذٌَن 

نُِسَخ ذلن فً ، اآلٌَةَ، لَاَل: (2)
 ُ  َوأَنَّ براءة، َونُبِذَ إِلَى ُكّلِ ِذي َعْهٍد َعْهُدهُ، وأمر هللا نبٌه أَْن ٌَُماتِْلُهْم َحتَّى ٌَْشَهُدوا أَْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ِ، َولَاَل: }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح ًدا َرسُوُل َّللاَّ ُمَحمَّ
 .(5)اآلٌة" (1)

ٌُْث اخرج الطبري عن و  عن عكرمة والحسن لاال لال : "}فَإِْن تََولَّْوا فَُخذُوهُْم َواْلتُلُوهُْم َح
ٌْنَُهمْ  ٌْنَكُْم َوبَ ٌَِصلُوَن إِلَى لَْوٍم َب ًٌّا َوال َنِصًٌرا إِال الَِّذٌَن   ِمٌثَاٌق{، إلى َوَجْدتُُموهُْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِل

ٌِْهْم سُْلَطانًا ُمبًٌِنا{، ولال فً لوله : }َوأُولَبِكُ  ُ َعِن الَِّذٌَن « : الممتحنة»ْم َجعَْلنَا لَكُْم َعلَ }ال ٌَْنَهاكُُم َّللاَّ
ٌِْهْم إِنَّ َّللاََّ  وُهْم َوتُْمِسطُوا ِإلَ ٌَاِركُْم أَْن تَبَرُّ ٌِن َولَْم ٌُْخِرُجوكُْم ِمْن ِد ِسِطٌَن{  ٌُِحبُّ اْلُممْ لَْم ٌُمَاتِلُوكُْم فًِ الّدِ

ٌِن َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِدٌَاِركُْم { إلى}  ُ َعِن الَِّذٌَن لَاتَلُوكُْم فًِ الّدِ فَؤُولَبَِن ، ولال فٌها : }إِنََّما ٌَْنَهاكُُم َّللاَّ
[، فنسخ هإالء اآلٌات األربعة فً شؤن المشركٌن فمال : 5،  1هُُم الظَّاِلُموَن{]سورة الممتحنة : 

 ِ  َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن فَِسٌُحوا فًِ األْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر }بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ
َ ُمْخِزي اْلَكافِِرٌَن {]سورة التوبة :  ِ َوأَنَّ َّللاَّ ٌُْر ُمْعِجِزي َّللاَّ [. فجعل لهم ٕ،  َٔواْعلَُموا أَنَّكُْم َؼ

وأبطل ما كان لبل ذلن. ولال فً التً تلٌها :}فَإِذَا اْنَسَلَخ أربعة أشهر ٌسٌحون فً األرض ، 
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْلعُُدوا لَُهْم كُلَّ َمرْ  َصٍد{، األْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

بلةَ وَ  َكاةَ {، إلى لوله:} ثُمَّ أَْبِلْؽهُ َمؤَْمَنهُ ثم نسخ واستثنى فمال : رفَإِْن تَابُوا َوأَلَاُموا الصَّ آتَُوا الزَّ
 .(ٓٔ)["ٙ،  ٘{]سورة التوبة : 

وإنما نزلت فً لوم مخصوصٌن، وهم بنو خزٌمة وبنو مدلج، عالدوا  والثانً: انهما محكمة.

ذكره عبدالماهر حلفاء المسلمٌن فنهً عن لتلهم، ونزلت آٌة السٌؾ بعد إسبلم الذٌن ذكرناهم. 
 .(ٔٔ)لبؽدادي عن بعضهما

 الفوائد:
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المسلمٌن مولؾ الحٌاد، فبل ٌحاربهم، ال ٌعٌن علٌهم  أن هللا أوجب مسالمة من ٌمؾ من -ٔ
 .محاربًا
تدل على األمر بمبول السلم من الكفار إذا  ، واآلٌةأن أصل عبللة المسلمٌن بؽٌرهم هو السلم -ٕ

ال تتمنوا لماء  فمال:" عن الرؼبة فً الحرب وتمنً لماء العدونهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد جنحوا إلٌه
 .(ٔ)"العدو وسلوا هللا العافٌة

 
 المرآن

يَها فَِإْن }َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَؤَْمنُوكُْم َويَؤَْمنُوا لَْوَمُهْم ُكل  َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتْنَِة أُْرِكسُوا فِ 
ْلنَا َويُْلمُوا إِلَْيكُُم الس لََم َويَكُفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوهُْم َواْلتُلُوهُْم َحْيُث ثَِمْفتُُموهُْم َوأُولَئِكُْم َجعَ لَْم يَْعتَِزلُوكُْم 

 [3ٔ({ ]النساء : 3ٔلَكُْم َعلَْيِهْم سُْلَطانًا ُمبِينًا )
 التفسٌر:

من جانبكم، فٌظهرون لكم  ستجدون لوًما آخرٌن من المنافمٌن ٌودون االطمبنان على أنفسهم
اإلٌمان، وٌودون االطمبنان على أنفسهم من جانب لومهم الكافرٌن، فٌظهرون لهم الكفر، كلما 
أعٌدوا إلى موطن الكفر والكافرٌن، ولعوا فً أسوأ حال. فهإالء إن لم ٌنصرفوا عنكم، وٌمدموا 

والتلوهم أٌنما كانوا، وأولبن الذٌن إلٌكم االستسبلم التام، وٌمنعوا أنفسهم عن لتالكم فخذوهم بموة 
ن عداهم، فهم الذٌن جعلنا لكم الحجة البٌنة على  بلؽوا فً هذا المسلن السٌِّا حّداً ٌمٌزهم عمَّ

 لتلهم وأسرهم.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

وهم كفار ،  -على ما وصفهم هللا به من التمٌَّة  -أناس كانوا من أهل مكة أسلموا أحدها: أنهم 
ٌؤمنوا على أنفسهم وأموالهم وذرارٌهم ونسابهم، ٌمول هللا : }كلما ردُّوا إلى الفتنة أركسوا فٌها{، ل

، ٌعنً كلما دعاهم لومهم إلى الشرن باهلل، ارتدوا فصاروا مشركٌن مثلهم ، لٌؤمنوا عند هإالء 
 .(ٖ)، ومجاهد(ٕ)وهإالء. وهذا لول ابن عباس
ًٌّ كانوا ًّ هللا ، ال نماتلن وال نماتل لومنا، وأرادوا  والثانً: ولال لتادة:" ح بتهامة ، لالوا :ٌا نب

ًَّ هللا وٌؤمنوا لومهم ، فؤبى هللا ذلن علٌهم ، فمال : }كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا  أن ٌؤمنوا نب
 .(ٗ)فٌها{، ٌمول : كلما عرض لهم ببلء هلكوا فٌه"

ان ٌؤمن فً المسلمٌن والمشركٌن ، ٌنمل والثالث: أنها نزلت فً نعٌم بن مسعود األشجعً، وك
 .(٘)الحدٌث بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص والمشركٌن. وهذا لول السدي
 .(ٙ)والرابع: انههم لوم من المنافمٌن. وهذا لول الحسن
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ٌَؤَْمنُوكُْم َوٌَؤَْمنُوا لَْوَمُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:  أي: [، "5ٔ}َستَِجُدوَن آَخِرٌَن ٌُِرٌُدوَن أَْن 
ً آخرٌن من المنافمٌن ٌرٌدون أن ٌؤمنوكم بإِظهار اإِلٌمان وٌؤمنوا لومهم بإِظهار  ستجدون لوما

الكفر إِذا رجعوا إِلٌهم"
(ٔ). 

ٌعنً ٌؤمنوا فٌكم معشر المإمنٌن بؤنهم ممرون بالتوحٌد وٌؤمنوا لومهم  لال مماتل:" 
 .(ٕ)المشركٌن ألنهم على دٌنهم"

أن ٌؤمنوا فٌكم وٌؤمنوا فً لومهم. فهإالء بمنزلة الذٌن ذكرناهم فً معناه:  لال الفراء:" 
 .(ٖ)أن لتالهم حبلل إذا لم ٌرجعوا"

هإالء منافمون ٌعطون المسلمٌن الرضا لٌؤمنوهم وٌعطون لومهم الرضا  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)لٌؤمنوهم"
 ستجدون من ٌظهر لكم الصلح لٌؤمنكم، وإذا سنحت فتنة كانوا مع لال الزجاج:" 

 .(٘)أهلها علٌكم"
هإالء فً الصورة الظاهرة كمن تمدمهم ، ولكن نٌة هإالء ؼٌر نٌة  لال ابن كثٌر:" 

أولبن ، فإن هإالء منافمون ٌظهرون للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وألصحابه اإلسبلم ؛ لٌؤمنوا بذلن عندهم على 
هم وأموالهم وذرارٌهم وٌصانعون الكفار فً الباطن ، فٌعبدون معهم ما ٌعبدون ، لٌؤمنوا دماب

بذلن عندهم ، وهم فً الباطن مع أولبن ، كما لال تعالى : } َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشٌَاِطٌنِِهْم لَالُوا إِنَّا 
 .(ٙ)["َٗٔمعَكُْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزبُوَن{ ]البمرة : 

لما وصؾ هللا تعالى فٌما تمدم صفة المحمٌن فً المتاركة، المجدٌن فً  ابن عطٌة:"لال  
إلماء السلم، نبه على طابفة مخادعة مبطلة مبطنة كانوا ٌرٌدون اإللامة فً مواضعهم مع أهلٌهم، 
ٌمولون لهم: نحن معكم وعلى دٌنكم، وٌمولون أٌضا للمسلمٌن إذا وفدوا وأرسلوا: نحن معكم 

كم خبثة منهم وخدٌعة، لٌل: كانت أسد وؼطفان بهذه الصفة، ولٌل: نزلت فً نعٌم بن وعلى دٌن

مسعود األشجعً، كان ٌنمل بٌن النبً علٌه السبلم والكفار األخبار، ولٌل: نزلت فً لوم ٌجٌبون 
من مكة إلى النبً علٌه السبلم رٌاء، ٌظهرون اإلسبلم ثم ٌرجعون إلى لرٌ  فٌكفرون، ففضح 

 .(2)ى هإالء، وأعلم أنهم على ؼٌر صفة من تمدم"هللا تعال
أي: كلما دعوا إِلى [، "5ٔ}ُكلَّ َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتْنَِة أُْرِكسُوا فٌَِها{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(1)الكفر أو لتال المسلمٌن عادوا إِلٌه ولُلبوا فٌه على أسوأ شكل"
 .(5)للبوا فٌها ألبح للب وأشنعه، وكانوا شرا فٌها من كل عدو" لال الزمخشري:"
 .(ٓٔ)أي : انهمكوا فٌها" لال ابن كثٌر:"

 .(ٔٔ)لال الزجاج:" أي: انتكسوا عن عهدهم الذي عمدوه" 
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لال ابن عطٌة:"}إلى الفتنة{، معناه: إلى االختبارأي: أهلكوا فً االختبار بما والعوه من  
 .(ٔ)الكفر"
أي ]كلما[ دعوا إلى الكفر ولتال المسلمٌن، للبوا فٌها ألبح للب وأشنعه  السعود:"لال ابو  

 .(ٕ)وكانوا فٌها شرا من كل عدو شرٌر"
 .(ٖ)ٌعنً كلما دعوا إلى الشرن، }أركسوا فٌها{، ٌمول: عادوا فً الشرن" لال مماتل:"
 .(ٗ)ٌرجعون إلى لرٌ ، فٌرتكسون فً األوثان" لال مجاهد:"
 .(٘)ٌمول: كلما عرض لهم ببلء هلكوا فٌه " "لال لتادة:

 .(ٙ)كلما أرادوا أن ٌخرجوا من الفتنة أركسوا فٌها" لال ابن عباس:"
 .(2){، ٌمول: إلى الشرن"كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتْنَةِ  } لال السدي:"

 .(1)كلما ابتلوا بها عموا فٌها" لال ابو العالٌة:"
ومعنى }أركسوا فٌها{، أي انتكسوا عن عهدهم الذٌن عاهدوا ، ولٌل: أي  لال المرطبً:"

 .(5)إذا دعوا إلى الشرن رجعوا وعادوا إلٌه"
ولرأ عبد هللا بن مسعود، }ركسوا{، بضم الراء من ؼٌر ألؾ، وحكاه عنه أبو الفتح بشد 

 .(ٓٔ)الكاؾ على التضعٌؾ
، فؤدؼم «رددوا»ألن األصل ولرأ ٌحٌى بن وثاب واألعم : }ردوا{، بكسر الراء، 

 .(ٔٔ)وللبت الكسرة على الراء
 .(ٕٔ)أي: فإِن لم ٌجتنبوكم"[، "5ٔ} فَإِْن لَْم ٌَْعتَِزلُوكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)أمر بمتالهم إن لم ٌعتزلوا، فٌصالحوا" لال مجاهد:" 
 .(ٗٔ)أي: فإن لم ٌعتزلوا لتالكم ولم ٌعاونوا علٌكم" لال الزجاج:" 
 .(٘ٔ)أي ولم ٌنمادوا لكم بطلب الصلح" لال النسفً:" 

ٌْكُُم السَّلََم{ ]النساء : لوله تعالى:   .(ٙٔ)أي: وٌستسلموا إِلٌكم"[، "5ٔ}َوٌُْلمُوا إِلَ
 .(ٔ)أي: الممادة واالستسبلم" لال الزجاج:" 
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 .(ٕ)أي: المفاداة والصلح" لال البؽوي:" 
 .(ٖ)صلح والعهد بل نبذوه إلٌكم"أي: لم ٌلموا إلٌكم ال لال أبو السعود:" 

 .(ٗ)أي: ٌستسلمون لكم وٌدخلون فً عهدكم وصلحكم وٌنسلخون عن لومهم" لال الشوكانً:"
ٌِْدٌَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:   .(٘)أي: وٌكفوا أٌدٌهم عن لتالكم"[، "5ٔ}َوٌَكُفُّوا أَ
 .(ٙ)أي: عن الحرب" لال الزجاج:" 
 .(2)أي: "ولم ٌمبضوا أٌدٌهم عن لتالكم" لال البؽوي: 

ٌُْث ثَِمْفتُُموهُْم{ ]النساء : لوله تعالى: أي: فؤسروهم والتلوهم  [،"5ٔ}فَُخذُوهُْم َواْلتُلُوهُْم َح
 .(1)حٌث وجدتموهم وأصبتموهم"

ٌعنى: أأسروهم، }والتلوهم حٌث ثمفتموهم{، ٌعنً: أدركتموهم من األرض  لال مماتل:"
 .(5)رم"فً الحل والح

}ثمفتموهم{، مؤخوذ من الثماؾ، أي: ظفرتم بهم مؽلوبٌن متمكنا  لال ابن عطٌة:"
 .(ٓٔ)منهم"

ٌِْهْم سُْلَطانًا ُمبًٌِنا{ ]النساء : لوله تعالى:  فهم الذٌن جعلنا  [، أي:"5ٔ}َوأُولَبِكُْم َجعَْلَنا لَكُْم َعلَ
 .(ٔٔ)لكم الحجة البٌنة على لتلهم وأسرهم"

ٌِّنا واضحا" "لال ابن كثٌر:  أي : ب
(ٕٔ). 

 أي: حجة بٌنة بؤنهم ؼدرة، ال ٌفون بما ٌفارلونكم علٌه من الهدنةلال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)والصلح"

حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاؾ حالهم فً الكفر والؽدر،  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٗٔ)وإضرارهم بؤهل اإلسبلم أو تسلطا ظاهرا حٌث أذنا لكم فً لتلهم"

أي: حجة واضحة، تتسلطون بها علٌهم، وتمهرونهم بها، بسبب ما فً  الشوكانً:"لال 

للوبهم من المرض، وما فً صدورهم من الدؼل، وارتكاسهم فً الفتنة بؤٌسر عمل وألل 
 .(٘ٔ)سعً"
 .(ٔ)أما السلطان: فهو الحجة" لال السدي:" 
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 .(ٕ)"لال عكرمة:"حٌث ما ولع السلطان فً كتاب هللا تعالى فهو الحجة 
 .(ٖ)ٌعنى: حجة بٌنة ثم صارت منسوخة" لال مماتل:" 
، أن هذه اآلٌة (2)، وابن الجوزي(ٙ)، وابن هبلل(٘)، وابن سبلمة(ٗ)ابن حزمولد ذكر  

ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{، وذلن نسخت بموله:  بدون أن ٌنسبوه إلى أحد. }فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
هذه اآلٌة والتً لبلها: "أن كلتٌهما فً المنافمٌن وكان ٌمول األستاذ مصطفى زٌد:" عن  

 .(1)اإلسبلم ٌؤبى أن ٌمتلهم حتى ال ٌمال أن دمحماً ٌمتل أصحابه"
 الفوائد:

واجب المسلم أن ٌكون مع المسلمٌن لوالً وفعبلً واعتماًدا، ومن لم ٌكن كذلن ٌكون داخبلً إن  -ٔ
آََخِرٌَن ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَؤَْمنُوكُْم َوٌَؤَْمنُوا لَْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّوا إِلَى َستَِجُدوَن }تحت مفهوم لول هللا تعالى: 

ٌِْدٌَُهْم فَُخذُوهُمْ  ٌْكُُم السَّلََم َوٌَكُفُّوا أَ ُث اْلِفتْنَِة أُْرِكسُوا فٌَِها فَإِْن لَْم ٌَْعتَِزلُوكُْم َوٌُْلمُوا إِلَ ٌْ  َواْلتُلُوهُْم َح
 ُ ٌِْهْم سُْلَطاًنا ُمبٌِنًاثَِمْفتُُموهُْم َوأ  .(5){ولَبِكُْم َجعَْلَنا لَكُْم َعلَ

اإلكراه ألن اإلكراه فً ذلن،  تحت ذرٌعة لتال المسلمٌن الحذر من تولً الكفار، وأنه الٌجوز-ٕ
 .مهما ٌكن، ال ٌجوز معه أن ٌحمل المسلم سبلحه، ضد أهل الحك من المسلمٌن

لتل هإالء المخادعٌن إذا لم ٌرجعوا عن حالهم إلى لال ابن عطٌة:"وهذه اآلٌة حض على -ٖ
حال اآلخرٌن المعتزلٌن الملمٌن للسلم، وتؤمل فصاحة الكبلم فً أن سٌاله فً الصٌؽة المتمدمة 
لبل هذه سٌاق إٌجاب االعتزال. وإٌجاب إلماء السلم، ونفً المماتلة، إذ كانوا محمٌن فً ذلن 

تؤخرة سٌاق نفً االعتزال، ونفً إلماء السلم، إذ كانوا معتمدٌن له، وسٌاله فً هذه الصٌؽة الم
مبطلٌن فٌه مخادعٌن، والحكم سواء على السٌالٌن، ألن الذٌن لم ٌجعل هللا علٌهم سبٌبل لو لم 

، وكذلن هإالء الذٌن علٌهم « سلطان مبٌن»ٌعتزلوا لكان حكمهم حكم هإالء الذٌن جعل علٌهم 
ا لكان حكمهم حكم الذٌن ال سبٌل علٌهم. ولكنهم بهذه العبارة السلطان، إذ لم ٌعتزلوا، لو اعتزلو

 .(ٓٔ)تحت المتل إن لم ٌعتزلوا"
 المرآن

َوِديَةٌ ُمَسل َمةٌ }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن أَْن يَْمتَُل ُمْإِمنًا إاِل  َخَطؤً َوَمْن لَتََل ُمْإِمنًا َخَطؤً فَتَْحِريُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة 
د لُوا فَِإْن َكاَن ِمْن لَْوٍم َعُدّوٍ لَكُْم َوُهَو ُمْإِمٌن فَتَْحِريُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة َوِإْن َكانَ إِلَى أَْهِلِه   إاِل  أَْن يَص 

فَِصيَاُم  َيِجدْ ِمْن لَْوٍم بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسل َمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة فََمْن لَْم 
ُ َعِليًما َحِكيًما ) ِ َوَكاَن ّللا   [3ٕ({ ]النساء : 3َٕشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةً ِمَن ّللا 

 التفسٌر:
وال ٌحك لمإمن االعتداء على أخٌه المإمن ولتله بؽٌر حك، إال أن ٌمع منه ذلن على وجه الخطؤ 

عتك رلبة مإمنة، وتسلٌم دٌة ممدرة إلى الذي ال عمد فٌه، ومن ولع منه ذلن الخطؤ فعلٌه 
أولٌابه، إال أن ٌتصدلوا بها علٌه وٌعفوا عنه. فإن كان الممتول من لوم كفار أعداء للمإمنٌن، 
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وهو مإمن باهلل تعالى، وبما أنزل من الحك على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فعلى لاتله عتك رلبة مإمنة، 
عهد ومٌثاق، فعلى لاتله دٌة تسلم إلى أولٌابه وعتك رلبة مإمنة، وإن كان من لوم بٌنكم وبٌنهم 

فمن لم ٌجد المدرة على عتك رلبة مإمنة، فعلٌه صٌام شهرٌن متتابعٌن؛ لٌتوب هللا تعالى علٌه. 
 وكان هللا تعالى علٌما بحمٌمة شؤن عباده، حكًٌما فٌما شرعه لهم.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
عٌا  بن أبً ربٌعة المخزومً وكان أخا أبً جهل ألمه، لتل الحارث  أحدها : أنها نزلت فً

بن زٌد من بنً عامر بن لإي، ألنه كان ٌعذب عٌاشاً مع أبً جهل، وهو ال ٌعلم بإسبلمه. وهذا 
 .(٘)، والماسم بن دمحم بن أبً بكر(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)، والسدي(ٕ)مجاهد، و(ٔ)لول عكرمة

 واختلؾ أٌن لتله:
 : لتله بالحّرة بعد هجرته إلى المدٌنة وهو ال ٌعلم بإسبلمه.(2)، وجاهد(ٙ)عكرمةفمال  - أ
 : لتله ٌوم الفتح ولد خرج من مكة وهو ال ٌعلم بإسبلمه .(1)ولال السدي  - ب

والثانً : ولال ابن زٌد:"نزل هذا فً رجل لتله أبو الدرداء ، نزل هذا كله فٌه، كانوا فً سرٌة ، 
ِشْعٍب ٌرٌد حاجة له ، فوجد رجبل من الموم فً ؼنم له ، فحمل علٌه  فعَدل أبو الدرداء إلى

بالسٌؾ فمال : ال إله إال هللا! لال : فضربه ، ثم جاء بؽنمه إلى الموم. ثم وجد فً نفسه شٌبًا ، 
ٌُْت !« أال شممَت عن للبه:»فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلن له ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فمال : ما َعَس
، لال : كٌؾ «فمد أخبرن بلسانه فلم تصدله؟»أِجدُ! هل هو ٌا رسول هللا إال دٌم أو ماء؟ لال : 

فكٌؾ »، لال : فكٌؾ بً ٌا رسول هللا ؟ لال:«فكٌؾ ببل إله إال هللا؟»بً ٌا رسول هللا ؟ لال : 
. لال : ونزل المرآن :}وما كان لمإمن حتى تمنٌَُّت أن ٌكون ذلن مبتدأ إسبلمً« ببل إله إال هللا؟

 .(5)أن ٌمتل مإمنًا إال خطؤ{،حتى بلػ }إال أن ٌصّدلوا{، لال : إال أن ٌََضعوها"
                                                             



ٕٓ5 
 

؛ فالتتلنا نحن -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: عن بكر بن حارثة الجهنً؛ لال: "كنت فً سرٌة بعثها رسول هللا 
 -والمشركون، وحملت على رجل من المشركٌن؛ فتعوذ منً باإِلسبلم؛ فمتلته، فبلػ ذلن النبً 

ُمْإِمٍن أَْن ٌَْمتَُل ُمْإِمنًا إِالَّ َخَطؤً{. لال: ؛ فؽضب وألصانً؛ فؤوحى هللا إلٌه: }َوَما َكاَن لِ -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٔ)فرضً عنً، وأدنانً"

عن سعٌد بن جبٌر:" لوله: }فإن كان من لوم عدو لكم وهو مإمن{، والرابع:أخرج ابن ابً حاتم 
ٌعنً: من أهل الحرب، }وهو مإمن{، ٌعنً: الممتول، لال: نزلت فً مرداس بن عمرو وكان 

 .(ٕ)ر من أهل الحرب فمتله أسامة بن زٌد خطا"أسلم، ولومه كفا
ؾ عباَده بهذه اآلٌة َما  لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال :إن هللا عرَّ
على َمن لتل مإمنًا خطؤ من كفَّارة ودٌة. وجابز أن تكون اآلٌة نزلت فً عٌا  بن أبً ربٌعة 

، فالذي َعنَى هللا تعالى باآلٌة : تعرٌَؾ عباده  ولتٌله ، وفً أبً الدرداء وصاحبه. وأّي ذلن كان
ما ذكرنا ، ولد عرؾ ذلن من َعمَل عنه من عباده تنزٌلَه، وؼٌر ضابرهم جهلهم بمن نزلت 

 .(ٖ)فٌه"
[، "أي: ال ٌنبؽً 5ٕ}َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن أَْن ٌَْمتَُل ُمْإِمًنا إِالَّ َخَطؤً{ ]النساء : لوله تعالى:
به أن ٌمتل مإمناً إِال على وجه الخطؤ" لمإمٍن وال ٌلٌك

(ٗ). 
 .(٘)المإمن ال ٌمتل مإمنا" لال السدي:"
 .(ٙ)ٌمول : ما كان له ذلن فٌما أتاه من ربه ، من عهد هللا الذي عهد إلٌه" لال لتادة:"

وهذا كبلم تستثنى العرب الشًء من الشًء ولٌس منه على اختصار  لال أبو عبٌدة:"
 .(2)أن ٌمتل مإمنا على حال إاّل أن ٌمتله مخطبا، فإن لتله خطبا"وضمٌر، ولٌس لمإمن 
وما أذن هللا لمإمن وال أباح له أن ٌمتل مإمًنا، ٌمول : ما كان ذلن له  لال الطبري:أي:"

 .(1)فٌما جعل له ربه وأذن له فٌه من األشٌاء البتة"

، فكفارة خطبه ما ذكر المعنى: ما كان لمإمن ألبتة، إال أن ٌخطا المإمن لال الزجاج:" 
 .(5)بعد"

وما صح له وال استمام وال الق بحاله، أن ٌمتل مإمنا ابتداء ؼٌر  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)لصاص إال على وجه الخطإ"

ٌعنً: أن المإمن لد ٌمتل المإمن خطؤ ولٌس مما جعله هللا له ، وهذا  لال الماوردي:" 
 :(ٔ)من االستثناء الذي ٌسمٌه أهل العربٌة : االستثناء المنمطع ، ومنه لول جرٌر
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ٌْط بُرٍد مرّحلِ   من البٌض لم تظعن بعٌداً ولم تطؤ               على األرض إالّ ر
 .(ٕ)ٌل البرد ولٌس البرد من األرض"ٌعنً: ولم تطؤ على األرض إال أن تطؤ ذ

 .(ٖ)، بتخفٌؾ الهمزة«عمى»ولرئ: }خطاء{، بالمد، و}خطا{، بوزن  
ً على وجه 5ٕ}َوَمْن لَتََل ُمْإِمًنا َخَطؤً{ ]النساء : لوله تعالى: [، "أي: ومن لتل مإمنا

 .(ٗ)الخطؤ"
 .(٘)إذا لتل المسلم" لال إبراهٌم:"
[، "أي: فعلٌه إِعتاق رلبٍة مإمنة"5ٍٕة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء : }فَتَْحِرٌُر َرلَبَ لوله تعالى:

(ٙ). 
عن دمحم بن علً فتحرٌر:"}رلبة مإمنة{، لال: فً الخطؤ إذا ألرت ولم ٌعلم منها إال 

 .(2)خٌرا"
. وروي عن (1)ٌعنً بالـ}مإمنة{: من لد عمل اإلٌمان وصام وصلى" لال ابن عباس:"
 .(5)وإبراهٌم، والحكم نحو ذلن"سعٌد بن جبٌر، والحسن، 
 .(ٓٔ)ولدت على اإلسبلم" ولال عطاء:"

. وروي عن مجاهد، وعطاء. (ٔٔ)عن الشعبً:"}فتحرٌر رلبة مإمنة{، لال: لد صلت"و
 .(ٕٔ)ولتادة نحو ذلن"

 .(ٖٔ)فهذا له ولورثته المسلمٌن"لال إبراهٌم:"
م اإلسبلم عند عامة المراد بـ}رلبة مإمنة{: كل رلبة كانت على حك لال الزمخشري:"

 .(ٔ)العلماء"
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ً فَتَْحِرٌُر  } واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء : َوَمن لَتََل ُمْإِمناً َخَطؤ
 [، على لولٌن:5ٕ

أحدهما : أنها ال ٌجزىء عتمها فً الكفارة إال أن تكون مإمنة بالؽة لد صلت وصامت ، وهذا 
 .(ٙ)، وإبراهٌم(٘)، ولتادة(ٗ)، والحسن(ٖ)والشعبً، (ٕ)لول ابن عباس

والمول الثانً : أن الصؽٌرة المولودة من أبوٌن مسلمٌن تكون مإمنة تجزىء فً الكفارة ، وهذا 
 .(1)، والشافعً(2)لول عطاء
أنه "ال ٌجزئ فً لتل الخطؤ من الرلاب إال من لد آمن وهو ٌعمل اإلٌمان  -وهللا أعلم-والصواب
الرجال والنساء، إذا كان ممن كان أبواه على ِملّة من الملل سوى اإلسبلم ، وولد من بالؽً 

بٌنهما وهما كذلن، ثم لم ٌسلما وال واحٌد منهما حتى أعتِك فً كفارة الخطؤ. وأما من ولد بٌن 
 أبوٌن مسلمٌن ، فمد أجمع الجمٌع من أهل العلم أنه وإن لم ٌبلػ حّد االختٌار والتمٌٌز ، ولم ٌدرن
الُحلُم ، فمحكوم له بحكم أهل اإلٌمان فً الموارثة ، والصبلة علٌه إن مات ، وما ٌجب علٌه إن 
ًَ علٌه ، وفً المناكحة، فإْذ كان ذلن من جمٌعهم إجماًعا ، فواجب أن  َجنَى ، وٌجب له إن ُجِن

، مثُل  ٌكون له من الحكم فٌما ٌجزئ فٌه من كفارة الخطؤ إن أعتك فٌها من حكم أهل اإلٌمان
 .(5)الذي له من حكم اإلٌمان فً سابر المعانً التً ذكرناها وؼٌرها"

لال الزمشخري:" لٌل: لما أخرج نفسا مإمنة عن جملة األحٌاء لزمه أن ٌدخل نفسا 
مثلها فً جملة األحرار، ألن إطبللها من لٌد الرق كإحٌابها من لبل أن الرلٌك ممنوع من 

 .(ٓٔ)تصرؾ األحرار"
أتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجل فمال: إن علً أي رلبة، وعندي أمة سوداء، فمال:  عباس:"لال ابن 

، لالت: نعم. «أتشهدٌن أن ال إله إال هللا وأنً رسول هللا؟»ابتنً بها، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . (ٔٔ)«"أعتمها»لال:

ألن الكرم فً األحرار كما أن  "اإلعتاق. والحر والعتٌك: الكرٌم،«: التحرٌر»ومعنى 
اللإم فً العبٌد. ومنه: عتاق الخٌل، وعتاق الطٌر لكرامها. وحر الوجه: أكرم موضع منه. 

وفبلن عبد الفعل: أى لبٌم الفعل. والرلبة: عبارة عن النسمة، كما عبر عنها « عبد»ولولهم للبٌم 
 .(ٕٔ)بالرأس فً لولهم: فبلن ٌملن كذا رأسا من الرلٌك"

[، "أي: وعلٌه كذلن دٌةٌ مإداة إلى 5ٕ}َوِدٌَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه{ ]النساء : تعالى: لوله
 .(ٖٔ)ورثة الممتول"
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 .(ٔ)فمد بلؽنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرضها مابة من اإلبل" لال ابن شهاب:" 
 .(ٕ)المسلمة: التامة" لال سعٌد بن المسٌب:" 
 .(ٖ)ودٌة مسلمة إلى أهله{، ٌعنً: تسلمها عاللة الماتل"} لال سعٌد بن جبٌر:" 
 [، وجهان:5ٕإَِلى أَْهِلِه{ ]النساء :  وفً لوله تعالى:} 

 .(ٗ)أحدهما: معناه: إلى أولٌاء الممتول. وهذا لول سعٌد بن جبٌر
 .(2)حٌان، ومماتل بن (ٙ)، ولتادة(٘)إبراهٌم النخعًوالثانً: معناه: إلى ورثة الممتول. وهذت لول 

 .(2)حٌان
لال الزمخشري:أي:" مإداة إلى ورثته ٌمتسمونها كما ٌمتسمون المٌراث، ال فرق بٌنها  

وبٌن سابر التركة فً كل شًء، ٌمضى منها الدٌن، وتنفذ الوصٌة وإن لم ٌبك وارثا فهً لبٌت 
أنا »المال، ألن المسلمٌن ٌمومون ممام الورثة، كما لال رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم 

 .(5)"(1)«وارث من ال وارث له
أن عمر كان ٌمول: الدٌة للعاللة وال ترث المرأة من :» وفً رواٌة سعٌد بن المسٌب   

دٌة زوجها شٌبا، حتى كتب إلٌه الضحان بن سفٌان، أن النبً، ملسو هيلع هللا ىلص، ورث امرأة أشٌم الضبابى 
 .(ٓٔ)من دٌة زوجها"

  .(ٔٔ)«من الدٌة ؼٌر الماتلٌرث كل وارث » وعن ابن مسعود:
 .(ٕٔ)«ال ٌمضى من الدٌة دٌن، وال تنفذ وصٌة»وعن شرٌن: 
 .(ٖٔ)«الؽرة ألم الجنٌن وحدها»وعن ربٌعة: 

 .(ٗٔ)لال الزمخشري:"وذلن خبلؾ لول الجماعة"
 وإن للت: "على من تجب الرلبة والدٌة؟ 

اللة، فإن لم تكن له عاللة للت:على الماتل إال أن الرلبة فً ماله، والدٌة تتحملها عنه الع

 .(٘ٔ)فهً فً بٌت المال، فإن لم ٌكن ففً ماله"
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 :(ٔ)ن ٌ، وجه«الدٌة»وذكر الماوردي فً 
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أنها مجملة أخذ بٌانها من رسول هللا 

للماتل فً والثانً : أنها معهودة تمدم العمل بها ثم توجه الخطاب إلٌها فجعل هللا الرلبة تكفٌراً 
 ماله والدٌة بدالً من نفس الممتول على عاللته .

لُوا{ ]النساء : لوله تعالى: دَّ [، أي:" إِال إذا عفا الورثة عن الماتل فؤسمطوا 5ٕ}إِالَّ أَْن ٌَصَّ
 .(ٕ)الدٌة"

 .(ٖ)إال أن ٌتصدق بها علٌه" لال ابن عباس:"
 .(٘)عً نحو ذلنوروي عن إبراهٌم النخ .(ٗ)فٌتركوا الدٌة" لال السدي:"

ٌعنً: إال أن ٌصدق أولٌاء الممتول بالدٌة على الماتل فهو خٌر لهم،  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٙ)فؤما عتك رلبة فإنه واجب على الماتل من ماله"

إال أن ٌتصدلوا علٌه بالدٌة ومعناه العفو، كموله: }إِالَّ أَْن ٌَْعفُوَن{  لال الزمخشري:أي:"
ٌٌْر لَكُْم { ]البمرة :  [، ونحوه :2ٖٕ]البمرة :  لُوا َخ [، وعن النبً صلى هللا علٌه 1ٕٓ} َوأَْن تََصدَّ
 .(1)"(2)«كل معروؾ صدلة»وسلم 

[، 5ٕهَُو ُمْإِمٌن فَتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء : }فَإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم َعُدّوٍ لَكُْم وَ لوله تعالى:
فإِنما على لاتله الكفارة  -وهم المحاربون-"أي: فإِن كان الممتول خطؤً مإمناً ولومه كفاراً أعداء 

 .(5)فمط دون الدٌة"
ي إلٌهم الد لال ابن زٌد:" ٌة المتٌل مسلم ولومه كفّار ، فتحرٌر رلبه مإمنة ، وال ٌإّدِ
 .(ٓٔ)فٌتمّوون بها علٌكم"

كان الرجل ٌؤتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ٌرجع إلى لومه فٌكون معهم وهم  لال ابن عباس:"
 .(ٔٔ)مشركون فٌصٌبه المسلمون خطا فً سرٌة أو ؼارة فٌعتك الذي ٌصٌبه رلبة"

وهللا  -وال مال للكفار الذٌن هم حرب، ألن الدٌة فً الخطؤ إنما جعلت  لال الزجاج:"
لٌحذر الناس حذرا شدٌدا من أن ٌخطبوا خطؤ ٌإدي إلى المتل، لتذهب الضؽابن  -أعلم 
 .(ٕٔ)بٌنهم"

ٍة{ ]النساء : }فَإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم َعُدّوٍ لَكُْم َوهَُو ُمْإِمٌن فَتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنَلوله تعالى:وفً 
 [، وجهان:5ٕ

، (ٕ)إبراهٌم، و(ٔ)ابن عباسأحدهما: ان المعنى: فإن كان الممتول من لوم عدو لكم. وهذا لول 
 .(2)، سعٌد بن جبٌر(ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، والشعبً(ٖ)وعكرمة

                                                             



ٕٔٗ 
 

إن كان المإمن الذي لتل لٌس له ورثة بٌن ظهرانً المسلمٌن ووراثة  والثانً: أن المعنى:
المشركون من أهل الحرب للمسلمٌن، }فتحرٌر رلبة{، فلم ٌجعل له ذرٌة. وهذا لول مماتل بن 

 .(1)حٌان
من لوم كفار أهل حرب، وذلن نحو رجل أسلم فً لومه  لال الزمخشري: المعنى:"
م، فعلى لاتله الكفارة إذا لتله خطؤ ولٌس على عاللته ألهله الكفار وهو بٌن أظهرهم لم ٌفارله

شًء. ألنهم كفار محاربون. ولٌل: كان الرجل ٌسلم ثم ٌؤتى لومه وهم مشركون فٌؽزوهم جٌ  
 .(5)المسلمٌن، فٌمتل فٌهم خطؤ ألنهم ٌظنونه كافرا مثلهم"

لَكُْم َوهَُو ُمْإِمٌن فَتَْحِرٌُر َرلَبٍَة  }فَإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم َعدُوٍّ لوله تعالى:وذكر أهل العلم فً 
 [، وجهان:5ُٕمْإِمنٍَة{ ]النساء : 

أحدهما : أي إن كان لومه كفاراً وهو مإمن ففً لتله تحرٌر رلبة مإمنة ولٌس فٌه دٌةُ ، وهو 
 . (٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، وعكرمة(ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، والحسن، ولتادة(ٓٔ)لول ابن عباس

والثانً : معناه فإن كان من لوٍم عدو لكم ٌعنً أهل حرب إذا كان فٌهم مإمن فَمُتَِل من ؼٌر علم 
، (ٙٔ)بإٌمانه ففٌه الكفارة دون الدٌة سواء كان وارثه مسلماً أو كافراً. وهو أحد لولً ابن عباس

 .(2ٔ)واختٌار الشافعً
لمول األول هً مستعملة لال الماوردي:"وٌكون معنى لوله }من لوم{، إلى لوم، وعلى ا

 .(1ٔ)على حمٌمتها"
أن المعنى:" فإذا لتل المسلم خطؤ رجبل من ِعداد المشركٌن ،  -وهللا أعلم-والراجح

 .(5ٔ)والممتول مإمن ، والماتل ٌحسب أنه على كفره ، فعلٌه تحرٌر رلبة مإمنة"

                                                                                                                                                                               



ٕٔ٘ 
 

ٌْنَُهْم ِمٌثَاقٌ لوله تعالى: ٌْنَكُْم َوبَ [، "أي: وإِن كان 5ٕ{ ]النساء : }َوإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم بَ
 .(ٔ)الممتول خطؤً من لوم كفرة بٌنكم وبٌنهم عهد كؤهل الذمة"

 .(ٕ)وإن كان من لوم بٌنهم وبٌن المسلمٌن عهد" لال الزجاج:"
 .(ٖ)هو الرجل ٌكون معاهدا وٌكون لومه أهل عهد فٌسلم إلٌهم دٌنه" لال ابن عباس:"

، وعطاء (2)، والزهري(ٙ)، والسدي(٘)، وعكرمة(ٗ)وروي عن سعٌد بن جبٌر
 .(ٔٔ)، أنهم لالوا: "عهد"(ٓٔ)، وإبراهٌم النخعً(5)، ولتادة(1)الخراسانً

ولال مماتل بن حٌان:" إن كان المإمن الذي لتل لٌس له ذرٌة فً المسلمٌن وله ذرٌة فً 
 .(ٕٔ) مٌثاق "المشركٌن من أهل عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌمن بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

لال الزمخشري:أي:" وإن كان من لوم كفرة لهم ذمة كالمشركٌن الذٌن عاهدوا 
 .(ٖٔ)المسلمٌن وأهل الذمة من الكتابٌٌن، فحكمه حكم مسلم من مسلمٌن"

ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر  ٌْنَكُْم َوَب  [، وجوه:5ٕ}َوإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم بَ
 ، ٌجب فً لتلهم الدٌة والكفارة.(ٗٔ): هم أهل الذمة من أهل الكتاب ، وهو لول ابن عباسأحدها 

 .(٘ٔ)من العرب خاصة ، وهذا لول الحسن -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : هم أهل عهد رسول هللا 
 .(ٙٔ)والثالث : هم كل من له أمان بذمة أو عهد فٌجب فً لتله الدٌة والكفارة ، وهو لول الشافعً

 .(2ٔ)«وإن كان من لوم بٌنكم وبٌنهم مٌثاق وهو مإمن»ولرأ الحسن 
[، "أي: فعلى لاتله 5ٕ}فَِدٌَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِرٌُر َرلَبٍَة ُمْإِمنٍَة{ ]النساء : لوله تعالى:

دٌة تدفع إلى أهله، وإِعتاق رلبة مإمنة"
(ٔ1). 

فتحرٌر رلبة وتسلٌم الدٌة إلى ذوي المٌثاق لببل تمع ضؽٌنة بٌن أهل  لال الزجاج:"
 .(5ٔ)المٌثاق والمإمنٌن"

                                                             



ٕٔٙ 
 

فٌسلم إلٌهم دٌنه  "، وفً رواٌة:(ٔ)فعلى لاتله الدٌة مسلمة إلى أهله" لال ابن عباس: "
 .(ٕ)وٌعتك الذي أصابه رلبة"

 .(ٖ)لال مماتل بن حٌان:"ٌمول: ادفعوا الدٌة إلى ورثته"
 .(ٗ)ٌد بن جبٌر:" ألهل الممتول من أهل العهد من مشركً العرب"لال سع

لال ابن عطٌة:" واختلؾ على هذا فً دٌة المعاهد، فمال أبو حنٌفة وؼٌره: دٌته كدٌة 
المسلم، وروي ذلن عن أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما، ولال مالن وأصحابه: دٌته على 

 .(٘)ه على ثلث دٌة المسلم"نصؾ دٌة المسلم، ولال الشافعً وأبو ثور: دٌت
لال ابن شهاب:" بلؽنا أن دٌة المعاهد كانت كدٌة مسلم، ثم نمصت بعد فً آخر الزمان 
فجعلت مثل نصؾ دٌة المسلم، وأن هللا تعالى أمر بتسلٌم دٌة المعاهد إلى أهله وجعل معها 

 .(ٙ)تحرٌر رلبة مإمنة"
 ، ولم ٌمل فً أهل-أي: إلى أهله  -َمةٌ لال الشافعً:" فجعل فً كل واحد منهما دٌة ُمَسلَّ 

وأهل المٌثاق لٌسوا مسلمٌن، فجعل فً كل واحد  -كما لال أهل المدٌنة  -المٌثاق نصؾ الدٌة، 
مشهورة معروفة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -منهما دٌة مسلمة إلى أهله، واألحادٌث فً ذلن كثٌرة عن رسول هللا 

سلم، وروى ذلن أفمههم، وأعلمهم فً زمانه، وأعلمهم بحدٌث أنَّه جعل دٌة الكافر مثل دٌة الم
ابن شهاب الزهري رحمه هللا فذكر أن دٌة المعاَهد فً عهد أبً بكر وعمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

جعلها مثل  -رضً هللا عنه  -وعثمان رضً هللا عنهم مثل دٌة الحر المسلم، فلما كان معاوٌة 
لم، فإن الزهري كان أعلمهم فً زمانه باألحادٌث فكٌؾ رؼبوا عما رواه نصؾ دٌة الحر المس

 .(2)أفمههم إلى لول معاوٌة؟!"
[، أي:" فمن لم ٌجد المدرة على عتك رلبة 5ٕ}فََمْن لَْم ٌَِجْد{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(1)مإمنة"

 .(5)بمعنى لم ٌملكها وال ما ٌتوصل به إلٌها" لال الزمخشري:"
 .(ٓٔ)ٌمول: من لم ٌجد دٌة عتاله فً لتل مإمن خطا" مجاهد:"لال 

 .(ٕٔ). وروي عن مماتل نحو ذلن(ٔٔ)ولال سعٌد بن جبٌر:" فمن لم ٌجد رلبة"
 .(ٖٔ)ولال عكرمة:" إذا كان فمن لم ٌجد فاألول األول"

ٌِْن{ ]النساء : لوله تعالى: ٌِْن ُمتَتَابِعَ ٌَاُم َشْهَر شهرٌن [، أي:" فعلٌه صٌام 5ٕ}فَِص
 .(ٔ)متتابعٌن"

                                                             



ٕٔ2 
 

فمن لم ٌجد رلبةً مإمنة ٌحّررها كفارة لخطبه فً لتله من لتل من  لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)مإمن أو معاهد ، لعُْسرته بثمنها، فعلٌه صٌام شهرٌن متتابعٌن"

 .(ٖ)تؽلٌظا وتشدٌدا من هللا لال: هذا فً الخطؤ تشدٌد من هللا" لال الحسن:"
ٌِْن{ ]النساء : لوله تعالى:وفً  ٌِْن ُمتَتَابِعَ ٌَاُم َشْهَر  [، وجهان:5ٕ}فَِص

 .(ٗ)أحدهما : أن الصوم بدل من الرلبة وحدها إذا عدمها دون الدٌة ، وهذا لول الجمهور
 .(٘)الصٌام لمن ال ٌجد رلبة ، وأما الدٌة فواجبةٌ ال ٌبطلها شًء" لال الضحان:"

 .(ٙ)عاً عند عدمها ، وهذا لول مسروقٍ والثانً : أنه بدل من الرلبة والدٌة جمٌ
وٌحتمل أن ٌكون الصٌام بدال من الرلبة وبدال مما ٌنبؽً أن ٌإدى فً  لال الزجاج:"

 .(2)الدٌة"
عن الشعبً عن مسروق: "أنه سبل عن اآلٌة التً فً سورة النساء: }فمن لم ٌجد فصٌام 

الدٌة والرلبة ؟ فمال : من لم ٌجد شهرٌن متتابعٌن{: صٌام الشهرٌن عن الرلبة وحَدها ، أو عن 
 .(1)، فهو عن الدٌة والرلبة"

صٌام »لال ابن عطٌة:" ٌرٌد عند الجمهور: فمن لم ٌجد العتك وال اتسع ماله له فٌجزٌه 
ٌجزىء « صٌام الشهرٌن»متتابعٌن فً األٌام ال ٌتخللها فطر، ولال مكً عن الشعبً: « شهرٌن

ذا المول وهم، ألن الدٌة إنما هً على العاللة ولٌست على عن الدٌة والعتك لمن لم ٌجدها، وه
 .(ٓٔ)"(5)الماتل، والطبري حكى المول عن مسروق

، لال: ال ٌفطر «شهرٌن متتابعٌن»ن ابن أبً نجٌح، عن مجاهد:" وسؤلته عن صٌام ع
فٌها وال ٌمطع صٌامها فإن فعل من ؼٌر مرض وال عذر استمبل صٌامها جمٌعا، فإن عرض له 

و عذر صام ما بمً منهما فإن مات ولم ٌصم أطعم عنه ستون مسكٌنا لكل مسكٌن مرض أ
 .(ٔٔ)مد"

ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  .(ٕٔ)[، أي:" لٌتوب هللا تعالى علٌه"5ٕ}تَْوبَةً ِمَن َّللاَّ
 .(ٖٔ)أي: فعل ذلن توبة من هللا" لال الزجاج:"
ٌعنً : تجاوًزا من هللا لكم إلى التٌسٌر علٌكم ، بتخفٌفه عنكم ما خفؾ  لال الطبري:"

عنكم من فرض تحرٌر الرلبة المإمنة إذا أعسرتم بها ، بإٌجابه علٌكم صوم شهرٌن 
 .(ٗٔ)متتابعٌن"

                                                                                                                                                                               



ٕٔ1 
 

لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: تجاوزا من هللا لهذه األمة حٌن جعل فً لتل الخطؤ كفارة 
 . (ٔ)ودٌة"

:أي" لبوال من هللا ورحمة منه، من تاب هللا علٌه إذا لبل توبته ٌعنى لال الزمخشري
شرع ذلن توبة منه، أو نملكم من الرلبة إلى الصوم توبة منه، وهذه اآلٌة فٌها من التهدٌد 

ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى وواإلٌعاد واإلبراق واإلرعاد أمر عظٌم وخطب ؼلٌظ، 
 .(ٖ)"(ٕ)ؼٌر ممبولةمن أن توبة لاتل المإمن عمدا 

 . (ٗ)وعن سفٌان: "كان أهل العلم إذا سبلوا لالوا: ال توبة له"
لال الزمخشري:"وذلن محمول منهم على االلتداء بسنة هللا فً التؽلٌظ والتشدٌد، وإال 

  .(٘)فكل ذنب ممحو بالتوبة"
ُ َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: هللا تعالى علٌما بحمٌمة  [، أي:" وكان5ٕ}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٙ)شؤن عباده، حكًٌما فٌما شرعه لهم"
ٌمول : ولم ٌزل هللا }علًٌما{، بما ٌصلح عباده فٌما ٌكلفهم من فرابضه  لال الطبري:"

 .(2)وؼٌر ذلن، }حكًٌما{، بما ٌمضً فٌهم وٌرٌد"
 ٌعنً: حكم الكفارة لمن لتل خطا ثم صارت دٌة فً العهد لال سعٌد بن جبٌر:"

والموادعة لمشركً العرب منسوخة، نسختها اآلٌة التً فً براءة }فالتلوا المشركٌن حٌث 
 .(5)"(1)«ال ٌتوارث أهل ملتٌن»وجدتموهم{، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌْنَُهْم ِمٌثَاٌق فَِدٌَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَ  ٌْنَكُْم َوبَ ى وفً نسخ لوله تعالى: }َوإِْن َكاَن ِمْن لَْوٍم بَ
 :(ٓٔ)[، لوالن5ٕأَْهِلِه{]النساء:

أحدهما: لال جمهور أهل العلم: أن اإلشارة بهذا إلى الذي ٌمتل خطؤ فعلى لاتله الدٌة والكفارة. 
، (ٔ)، وأبً حنٌفة(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، والزهري(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، والشعبً(ٔٔ)وهذا لول ابن عباس

 ، فاآلٌة على هذا محكمة.(ٕ)والشافعً

                                                             



ٕٔ5 
 

إلى أن المراد به من كان من المشركٌن بٌنه وبٌن النبً  (ٖ)ولد ذهب بعض المفسرٌنوالثانً: 
ِ َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذٌَن َعاَهْدتُْم ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص عهد وهدنة إلى أجل، ثم نسخ ذلن بموله: }بََراَءةٌ ِمَن َّللاَّ

ٌِْهمْ ٔاْلُمْشِرِكٌَن{]التوبة: َل  [.1َ٘علَى َسَواٍء{]األنفال: [ وبموله: }فَاْنبِْذ إِ
  الفوائد:

والعجب من لوم ٌمرإن  هذه اآلٌة وٌرون ما فٌها وٌسمعون هذه األحادٌث  لال الزمخشري:"-ٔ
العظٌمة، ولول ابن عباس بمنع التوبة، ثم ال تدعهم أشعبٌتهم وطماعٌتهم الفارؼة واتباعهم 

لاتل المإمن بؽٌر توبة، أفبل ٌتدبرون هواهم وما ٌخٌل إلٌهم مناهم، أن ٌطمعوا فً العفو عن 
 .(ٗ)المرآن، أم على للوب ألفالها؟"

تسلَّم إلى أهل المٌت إذا طلبوها فتصبح ملًكا لهم  إذففٌه الدٌة؛ ركفَّارة المتل الخطؤإن  -ٕ
فون فٌها كما ٌشاءون وٌنتفعون بها  .ٌتصرَّ

علما محٌطاً عاما لجمٌع األشٌاء، سبحانه وتعالى على أن له  ٌدل :«العلٌم»من أسماءه تعالى:-ٖ
 .فبل ٌخرج عن علمه مثمال ذرة فً األرض وال فً السماء

هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك، وجاء :العلٌم  لال أبو سلٌمان:" 
 .(٘)"للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم ،فعٌل :على بناء

إنن على " الخِضر لموسى علٌهما السبلم:حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما ولول وفً 
 .(ٙ)"هللا علمنٌه ال تعلمه علٍم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه، وأنا على علٍم من علم

هً وضع الشًء فً موضعه البلبك به، فاهلل تعالى الحكٌم  :لحكمة، فا«الحكٌم»وأما  
الذي له الحكمة التامة التً ال ٌخرج عنها مخلوق، وال ٌشذ عنها مؤمور، فما خلك سبحانه شٌبا 
إال لحكمة، وال أمر بشًء إال لحكمة فاهلل الحكٌم سبحانه حكٌم فً خلمه، وأمره، وتعلٌمه ما 

 ٌشاء، ومنعه ما ٌشاء.

، وهللا تعالى ُمحِكم لؤلشٌاء، متمن لها، كما لال سبحانه: «ُمْحِكم» :معنىب« حكٌم»و
ٍء{  ًْ ِ الَِّذي أَتْمََن كُلَّ َش  [.11النحل آٌة ]}ُصْنَع َّللاَّ

، «الحكٌم»...منها: من أسامً صفات الذات ما هو للعلم لال أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً:"
 .(2)"ٌعلم دلابك األوصاؾ وٌختص بؤن

 المرآن
ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعد   ًدا فََجَزاُإهُ َجَهن ُم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب ّللا  لَهُ َعذَابًا }َوَمْن يَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ

 [3ٖ({ ]النساء : 3َٖعِظيًما )
 التفسٌر:

 تعالى علٌه ومن ٌَْعتَِد على مإمن فٌمتله عن عمد بؽٌر حك فعالبته جهنم، خالًدا فٌها مع سخط هللا
وَطْرِدِه من رحمته، إن جازاه على ذنبه وأعدَّ هللا له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناٌة 

 العظٌمة. ولكنه سبحانه ٌعفو وٌتفضل على أهل اإلٌمان فبل ٌجازٌهم بالخلود فً جهنم.
 سبب النزول:
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ضبابة الكنانً، وذلن أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر، لال:"نزلت فً ممٌس بن 
أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة، وكان بالمدٌنة فوجد ممٌس أخاه هشاما ذات ٌوم لتٌبل فً 
األنصار فً بنً النجار، فانطلك إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤخبره بذلن، فؤرسل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجبل من 

ار ومنازلهم ٌومبذ بمباء أن ادفعوا إلى ممٌس لاتل لرٌ  من بنً فهر ومعه ممٌس إلى بنً النج
أخٌه أن علمتم ذلن وإال فادفعوا إلٌه الدٌة، فلما جاءهم الرسول، لالوا: السمع والطاعة هلل 
وللرسول، وهللا ما نعلم له لاتبل ولكن نإدي الدٌة فدفعوا إلى ممٌس مابة من اإلبل دٌة أخٌه، فلما 

لباء إلى المدٌنة وبٌنهما ساعة، عمد ممٌس إلى الفهري  انصرؾ ممٌس والفهري راجعٌن من
رسول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمتله، وارتد عن اإلسبلم وركب جمبل منها وساق معه البمٌة ولحك بمكة 

 :(ٔ)وهو ٌمول فً شعر له
 لتلت به فهرا وحملت عمله                   سراة بنً النجار أرباب فارع

َل راِجعِ  َحلَْلُت بِهِ   ِوتِري ، َوأَْدَرْكُت ثُْإَرتًِ            َوكُْنُت إِلَى األَْوثَاِن أَوَّ
فنزلت فٌه بعد لتل النفس وأخذ الدٌة وارتد عن اإلسبلم ولحك بمكة كافرا، }َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا 

ًدا{" ُمتَعَّمِ
 .(ٖ). وذكر الواحدي نحوه عن الكلبً عن ابً صالح عن ابن عباس(ٕ)
عن ابن جرٌج ، عن عكرمة : "أن رجبل من وفً السٌاق نفسه اخرج الطبري عن  

األنصار لتل أخا ممٌس بن ُصَبابة ، فؤعطاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص الدٌةَ فمبلها ، ثم وثب على لاتل أخٌه فمتله 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص دٌتَه على بنً النجار ، ثم بعث ممًٌسا ، وبعث  لال ابن جرٌج : ولال ؼٌره : ضرب النب

معه رجبل من بنً فهر فً حاجة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فاحتمل ممٌٌس الِفهريَّ وكان أًٌِّدا فضرب به األرض 
 : (ٗ)، وَرضَخ رأسه بٌن حجرٌن ، ثم ألفى ٌتؽنى

ارِ  ْلُت َعْملَهُ              َسَراةَ بَنًِ النَّجَّ  أَْرَباِب فَاِرعِ  ثَؤَْرُت بِِه فِْهًرا ، َوَحمَّ
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أظنّه لد أحدث حدثًا! أما وهللا لبن كان فعل ، ال أوِمنه فً ِحّل وال َحَرم وال سلم 

ًدا{ وال حرب! فمتل ٌوم الفتح، لال ابن جرٌج : وفٌه نزلت هذه اآلٌة : ، }َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ
 .(٘)اآلٌة"

ًدا{ ]النساء : لوله تع  أي: ومن ٌمدم على لتل مإمن [، "5ٖالى:}َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ
 .(ٙ)عالماً بإٌِمانه متعمداً لمتله"

 .(2)متعمدا لمتله" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)سعٌد ابن المسٌب: "العمد: اإلبرة فما فولها من السبلح"لال  
أكثر العلماء: هو الذي ٌحصل بكل ما ٌمصد به  فالمتل المتعمد عند لال السمعانً:" 

 .(ٔ)المتل، ولال سعٌد بن المسٌب، وطاوس: المتل العمد ال ٌكون إال بالحدٌد"
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العمد: فعل الشًء عن إرادة واختٌار، وٌضاده الخطؤ، وصفة لتل العمد  لال الراؼب:" 
 .(ٕ)أن ٌمصده بحدٌدة أو حجر ٌمتل ؼالبا، أو توبع علٌه بخنك أو بسوط فتوالى علٌه حتى ٌموت"

 .(ٖ)فعالبته جهنم" [، أي:"5ٖلوله تعالى:}فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم{ ]النساء : 
 فً لوله:"}ومن ٌمتل مإمنا متعمدا فجزاإه جهنم{، لال: عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)«"هو جزاءه إن جازاه»
عن أبً روق، لال: "وكان ابن عباس ٌمول: فجزاإه جهنم إن جازاه، ٌعنً: للمإمن 

لال ابن ابً حاتم:"وروي عن أبً  .(٘)ولٌس للكافر، فإن شاء عفى عن المإمن وإن شاء عالب"
 .(ٙ)ن سٌرٌن، وأبً مجلز، وعون بن عبد هللا، وعمرو بن دٌنار نحو ذلن"صالح، ودمحم ب

لد أوجب هللا هذا علٌن، فانظر من  :"فً هذه اآلٌة لوله: }فجزاإه جهنم{ولال الحسن 
 .(2)ٌضع هذا عنن ومن ٌعزن ٌا لكع"

تح مكة،عمن أمنه، بكفره وارتداده، وهو الذي استثناه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم ف لال البؽوي:أي:"
 .(1)فمتل وهو متعلك بؤستار الكعبة"

 .(5)مخلداً فٌها على الدوام" [، أي:"5ٖلوله تعالى:}َخاِلًدا فٌَِها{ ]النساء : 
فجعل له الخلود فً النار بكفره، كما جعل لمن كفر بمسمة  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٓٔ)الموارٌث"
والخلود لد ٌراد به طول الممام ولول المعتزلة بالخروج من اإلٌمان  لال النسفً:"

 .(ٔٔ)ٌخالؾ لوله تعالى }ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم المصاص فً المتلى{"
ٌِْه{ ]النساء :  ُ َعلَ  .(ٕٔ)أي وٌناله السخط الشدٌد من هللا" [،"5ٖلوله تعالى:}َوَؼِضَب َّللاَّ

 .(ٖٔ)أي انتمم منه" لال النسفً:"
 .(ٗٔ)وَطْرِدِه من رحمته" [، أي:"5ٖلوله تعالى:}َولَعَنَهُ{ ]النساء : 

العذاب الشدٌد فً [، أي: وأعّد له 5ٖلوله تعالى:}َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما{ ]النساء : 
 .(٘ٔ)اآلخرة"

 .(ٔ)ٌعنً: عذابا وافرا" لال مماتل بن حٌان:"
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 .(ٕ)وهذا وعٌد شدٌد فً المتل حظر هللا عز وجل به الدماء" لال الزجاج:"
جر" لال الواحدي:" دع والزَّ ؼلَّظ هللا وعٌد لاتل المإمن عمداً للمبالؽة فً الرَّ

(ٖ). 
وهذا تهدٌد شدٌد ووعٌد أكٌد لمن تعاطى هذا الذنب العظٌم ، الذي هو  لال ابن كثٌر:"

ممرون بالشرن باهلل فً ؼٌر ما آٌة فً كتاب هللا ، حٌث ٌمول ، سبحانه ، فً سورة الفرلان : } 
 ُ َم َّللاَّ ِ إِلًَها آَخَر َوال ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَِّتً َحرَّ ( { ٙإِال ِباْلَحّكِ َوال ٌَْزنُوَن )َوالَِّذٌَن ال ٌَْدعُوَن َمَع َّللاَّ

ٌْبًا { إلى 1ٙاآلٌة ]الفرلان :  ٌْكُْم أاَل تُْشِركُوا بِِه َش َم َربُّكُْم َعلَ [ ولال تعالى : } لُْل تََعالَْوا أَتُْل َما َحرَّ
اكُ  ُ إِال ِباْلَحّكِ ذَِلُكْم َوصَّ َم َّللاَّ ْم بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِملُوَن { ]األنعام : أن لال:} َوال تَْمتُلُوا النَّْفَس الَِّتً َحرَّ

ٔ٘ٔ.] 
واألحادٌث فً تحرٌم المتل كثٌرة جدا. من ذلن ما ثبت فً الصحٌحٌن عن ابن مسعود 

 .(ٗ)لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أول ما ٌمضى بٌن الناس ٌوم المٌامة فً الدماء" 
من رواٌة عمرو بن الولٌد بن عبدة المصري  وفً الحدٌث اآلخر الذي رواه أبو داود ، 

، عن عبادة بن الصامت لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال ٌزال المإمن ُمعنما  صالحا ما لم ٌصب 
 .(٘)دما حراما ، فإذا أصاب دما حراما بَلَّح" 

 .(ٙ)وفً حدٌث آخر : "لزوال الدنٌا أهون عند هللا من لتل رجل مسلم" 
الحدٌث اآلخر : "لو أجمع  أهل السموات واألرض على لتل رجل مسلم ، ألكبهم وفً 
 .(2)هللا فً النار"
وفً الحدٌث اآلخر : "من أعان على لتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء ٌوم المٌامة  

 .(5(")1)مكتوب بٌن عٌنٌه : آٌس من رحمة هللا" 
 على لولٌن:ولد اختلؾ العلماء هل هذه اآلٌة محكمة أم منسوخة، 

، لالوا: بؤنها حكمت بخلود الماتل فً (ٓٔ)أحدهما: أنها منسوخة، وهو لول جماعة من العلماء

َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء  النار، وذلن منسوخ بموله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
ِ فَمَِد اْفتَرَ   [.1ٗى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء : َوَمْن ٌُْشِرْن ِباَّللَّ

ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس  ِ إِلًَها آَخَر َواَل  ولال بعضهم: نسخها لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن اَل ٌَْدعُوَن َمَع َّللاَّ
ُ إِالَّ بِاْلَحّكِ َواَل ٌَْزنُوَن َوَمْن ٌَْفَعْل ذَِلَن ٌَْلَك أَثَاًما{ ]الفرلان :  َم َّللاَّ [ إلى لوله: }إِالَّ َمْن 1ٙالَّتًِ َحرَّ
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ُ َؼفُوًرا َرِحٌ ُ َسٌِّبَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ُل َّللاَّ ّدِ ًما{ ]الفرلان تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبًل َصاِلًحا فَؤُولَبَِن ٌُبَ
 :2ٓ.] 

وحكى أبو جعفر النحاس: أن بعض العلماء لال: معنى نسختها آٌة الفرلان، أي: نزلت 
 .(ٔ)بنسختها

ذهب األكثرون إلى أنها منسوخة بموله }َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن  ولال ابن الجوزي:"
ٌََشاُء{"
(ٕ). 

، (ٙ)، وعبٌد بن عمٌر(٘)، وأبً سلمة(ٗ)، وابن عمر(ٖ)أبً هرٌرةوالثانً: أنها محكمة. وهذا لول 
واختلؾ هإالء ، (ٓٔ)اختاره أبو جعفر النحاس، و(5)، ولتادة(1)، والضحان(2)، والحسن(ٙ)عمٌر

 :(ٔٔ)هإالء فً طرٌك أحكامها على لولٌن
 المول االول: أن لاتل المإمن مخلد فً النار، وأكدوا هذا بؤنها خبر، واألخبار ال تنسخ.

ًدا فََجَزاُإهُ  عن سعٌد بن جبٌر لال ابن عباس:" نزلت هذه اآلٌة:}َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمًنا ُمتَعَّمِ
 .(ٕٔ) ا نزل وما نسخها شًء"َجَهنَُّم َخاِلًدا{، هً آخر م

عن سالم بن أبً الَجْعد، عن ابن عباس لال:" أن رجبل أتاه فمال : أرأٌت رجبل لتل و
ٌِْه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظٌمً  ُ َعلَ ا{ لال رجبل متعمدا ؟ فمال:} َجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وما نزل وحً بعد  : لمد نزلت فً آخر ما نزل ، ما نسخها شًء حتى لبض
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لال : أرأٌت إن تاب وآمن وعمل صالًحا ثم اهتدى ؟ لال : وأنى له بالتوبة. ولد 
 سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ٌمول : "ثكلته أمه ، رجل لتل رجبل متعمدا ، ٌجًء ٌوم المٌامة آخذا لاتله

تَْشَخب أوداجه دما من لبل العر  ٌمول : ٌا  -وآخذا رأسه بٌمٌنه أو بشماله  -بٌمٌنه أو بٌساره 
 .(ٖٔ)رب ، سل عبدن فٌم لتلنً ؟"

والمول الثانً: أنها عامة دخلها التخصٌص، بدلٌل أنه لو لتله كافر ثم أسلم الكافر سمطت عنه 

عام المخصص، فؤي دلٌل صلح للتخصٌص العموبة فً الدنٌا واآلخرة، فإذا ثبت كونها من ال
وجب العمل به. ومن أسباب التخصٌص أن ٌكون لد لتله مستحبل ألجل إٌمانه فٌستحك التخلٌد 

 الستحبلله.
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ولد ضعؾ هذا الوجه أبو جعفر النحاس فمال: ومن لفظ عام ال ٌخص إال بتولٌؾ أو 
، بدلٌل لوله تعالى: }إال من ولد ذهب لوم إلى أنها مخصوصة فً حك من لم ٌتب ،(ٔ)دلٌل لاطع
 .(ٖ()ٕ)تاب{

لال ابن الجوزي:" والصحٌح أن اآلٌتٌن محكمتان، فإن كانت التً فً النساء أنزلت أوال 
فإنها محكمة نزلت على حكم الوعٌد ؼٌر مستوفاة الحكم، ثم بٌن حكمها فً اآلٌة التً فً 

و صالح. ٌمولون: فجزاإه جهنم إن الفرلان، وكثٌر من المفسرٌن منهم ابن عباس وأبوا مجلز وأب
جازاه. ولد روى لنا مرفوعا إال أنه ال ٌثبت رفعه، والمعنى: ٌستحك الخلود ؼٌر أنه ال ٌمطع له 
به، وفً هذا الوجه بعد لموله: }وؼضب هللا علٌه ولعنه{. فؤخبر بولوع عذابه كذلن، ولال أبو 

ما فٌها عن إعادته فً سورة النساء فبل عبٌد: وإن كانت التً فً الفرلان األولى فمد استؽنى ب
 .(ٗ)وجه للنسخ بحال"

بعد أن أورد اآلثار الواردة عن سعٌد بن جبٌر وزٌد بن ثابت بعدم  -ٌمول الشوكانً
:"ومن ذهب إلى أنه ال توبة له من السلؾ: أبو هرٌرة وعبد هللا بن عمرو، وأبو سلمة، -النسخ

بن مزاحم، نمله ابن أبً حاتم عنهم، وذهب  وعبٌد بن عمٌر، والحسن، ولتادة، والضحان
}إِنَّ اْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن السٌَِّّبَاِت{  الجمهور إلى أن التوبة منه ممبولة، واستدلوا بمثل لوله تعالى:

 [، ولوله: }َوٌَْؽِفُر َمإ٘[، ولوله: }َوهَُو الَِّذي ٌَْمَبُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه{ ]الشورى : ٗٔٔ]هود : 
 [.ٙٔٔ، و1ُٗدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء : 

لالوا أٌضا: والجمع ممكن بٌن آٌة النساء هذه وآٌة الفرلان فٌكون معناهما: فجزاإه جهنم 
ثم سرد الشوكانً  .(٘)إال من تاب، ال سٌما ولد اتحد السبب وهو المتل الموجب والتوعد بالعماب"

 الشوكانً أدلة الجمهور.
ي علٌه الجمهور من سلؾ األمة وخلفها : أن الماتل له توبة فٌما بٌنه والذ لال ابن كثٌر:"

وبٌن ربه عز وجل ، فإن تاب وأناب وخشع وخضع ، وعمل عمبل صالحا ، بدل هللا سٌباته 
 حسنات ، وعوض الممتول من ظبلمته وأرضاه عن طبلبته.
ِ إِلًَها ُ إِال  لال هللا تعالى : } َوالَِّذٌَن ال ٌَْدعُوَن َمَع َّللاَّ َم َّللاَّ آَخَر َوال ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

ٌَاَمِة َوٌَْخلُْد فِ  ٌَْلَك أَثَاًما * ٌَُضاَعْؾ َلهُ اْلعَذَاُب ٌَْوَم اْلِم ٌِه ُمَهانًا إِال بِاْلَحّكِ َوال ٌَْزنُوَن َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن 
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما { َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبل َصاِلًحا فَؤُو بَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللاَّ ٌِّ ُ َس ُل َّللاَّ لَبَِن ٌُبَّدِ

[ وهذا خبر ال ٌجوز نسخه. وحمله على المشركٌن ، وحمل هذه اآلٌة على 5ٙ،  1ٙ]الفرلان : 
 المإمنٌن خبلؾ الظاهر ، وٌحتاج حمله إلى دلٌل.

ٌَا ِعَباِدَي  َ ولال تعالى : } لُْل  الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللِا إِنَّ َّللاَّ
ِحٌُم { ]الزمر :  [ وهذا عام فً جمٌع الذنوب ، من كفر ٌَْٖ٘ؽِفُر الذُّنُوَب َجِمًٌعا ِإنَّهُ هَُو اْلَؽفُوُر الرَّ

ولال ، ي ذلن تاب هللا علٌهوشرن ، وشن ونفاق ، ولتل وفسك ، وؼٌر ذلن : كل من تاب من أ
َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء { ]النساء :  [. فهذه اآلٌة 1ٗتعالى : } إِنَّ َّللاَّ

عامة فً جمٌع الذنوب ما عدا الشرن ، وهً مذكورة فً هذه السورة الكرٌمة بعد هذه اآلٌة 
 .ولبلها ، لتموٌة الرجاء

خبر اإلسرابٌلً الذي لتل مابة نفس ، ثم سؤل عالما : هل لً  (ٙ)وثبت فً الصحٌحٌن
من توبة ؟ فمال : ومن ٌحول بٌنن وبٌن التوبة ؟! ثم أرشده إلى بلد ٌَْعبد هللا فٌه ، فهاجر إلٌه ، 
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فمات فً الطرٌك ، فمبضته مبلبكة الرحمة. كما ذكرناه ؼٌر مرة ، إن  كان هذا فً بنً 
ٌل فَؤلن ٌكون فً هذه األمة التوبة ممبولة بطرٌك األولى واألحرى ؛ ألن هللا وضع عنا إسراب

 األؼبلل واآلصار التً كانت علٌهم ، وبعث نبٌنا بالحنٌفٌة السمحة. 
ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌِ ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ َها فؤما اآلٌة الكرٌمة ، وهً لوله تعالى:} َوَمْن 
ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما{ فمد لال أبو هرٌرة وجماعة من السلؾ :  ُ َعلَ هذا »َوَؼِضَب َّللاَّ

 . (ٕ)"(ٔ)«جزاإه إن جازاه
لال ابن كثٌر:"اي: أن هذا جزاإه إن جوزي علٌه ، وكذا كل وعٌد على ذنب ، لكن لد 

وصول ذلن الجزاء إلٌه ، على لولً أصحاب ٌكون كذلن ُمعَارض من أعمال صالحة تمنع 
الموازنة أو اإلحباط. وهذا أحسن ما ٌسلن فً باب الوعٌد، وبتمدٌر دخول الماتل إلى النار ، أما 
على لول ابن عباس ومن وافمه أنه ال توبة له ، أو على لول الجمهور حٌث ال عمل له صالحا  

و المكث الطوٌل، ولد تواردت األحادٌث عن رسول ٌنجو به ، فلٌس ٌخلد فٌها أبًدا ، بل الخلود ه
 . (ٖ) هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أنه ٌخرج من النار من كان فً للبه أدنى ذرة  من إٌمان"

عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " أخرجوا من النار من لال: ال إله إال هللا، 
أخرجوا من النار من لال: ال إله إال هللا، من كان فً شعٌرة،  من كان فً للبه من الخٌر ما ٌزن

للبه من الخٌر ما ٌزن ذرة،  أخرجوا من النار من لال: ال إله إال هللا، من كان فً للبه من الخٌر  
 .(ٗ)ما ٌزن برة "

كل ذنب عسى هللا أن ٌؽفره، إال الرجل ٌموت كافرا، أو الرجل  وأما حدٌث معاوٌة : "
 .(٘)" ا متعمداٌمتل مإمن

                                                                                                                                                                               



ٕٕٙ 
 

للترجً ، فإذا انتفى الترجً فً هاتٌن الصورتٌن ال ٌنتفى « عسى»لال ابن كثٌر:"
ولوع ذلن فً أحدهما ، وهو المتل ؛ لما ذكرنا من األدلة. وأما من مات كافرا ؛ فالنص أنه ال 

وهً ال تسمط ٌؽفر له البتة ، وأما مطالبة الممتول الماتل ٌوم المٌامة فإنه حك من حموق اآلدمٌٌن 
بالتوبة ، وال فرق بٌن الممتول والمسروق منه ، والمؽضوب منه والممذوؾ وسابر حموق 
اآلدمٌٌن ، فإن اإلجماع منعمد على أنها ال تسمط بالتوبة ، وال بد من أدابها إلٌهم فً صحة التوبة 

ة ولوع المجازاة ، ، فإن تعذر ذلن فبل بد من الطبلبة ٌوم المٌامة ، لكن ال ٌلزم من ولوع الطبلب
ولدٌكون للماتل أعمال صالحة تصرؾ إلى الممتول أو بعضها ، ثم ٌفضل له أجر ٌدخل به الجنة 
، أو ٌعوض هللا الممتول من فضله بماٌشاء ، من لصور الجنة ونعٌمها ، ورفع درجته فٌها ونحو 

 .(ٔ)ذلن ، وهللا أعلم"
السنة أن لاتل المسلم عمدا توبته  والذي علٌه األكثرون، وهو مذهب أهل لال البؽوي:"

[ ولال: }إن هللا ال ٌؽفر 1ٕممبولة لموله تعالى: وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ]طه: 
[ ، وما روي عن ابن عباس ٙٔٔ، 1ٗأن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 

ي عن سفٌان بن عٌٌنة أنه رضً هللا عنهما فهو تشدٌد ومبالؽة فً الزجر عن المتل، كما رو
لال: إن لم ٌمتل ٌمال له ال توبة لن، وإن لتل ثم جاء ٌمال لن توبة، وٌروى مثله ابن عباس 
رضً هللا عنهما، ولٌس فً اآلٌة متعلك لمن ٌمول بالتخلٌد فً النار بارتكاب الكبابر، ألن اآلٌة 

لمن لتل مإمنا مستحبل لمتله نزلت فً لاتل هو كافر، وهو ممٌس  بن صبابة، ولٌل: إنه وعٌد 
بسبب إٌمانه، ومن استحل لتل أهل اإلٌمان إلٌمانهم كان كافرا مخلدا فً النار، ولٌل: لوله 
تعالى: فجزاإه جهنم خالدا فٌها معناه هً جزاإه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء 

بٌد جاء إلى أبً عمرو بن ؼفر له بكرمه، فإنه وعد أن ٌؽفر لمن ٌشاء، حكً أن عمرو بن ع
العبلء فمال له: هل ٌخلؾ هللا وعده؟ فمال: ال، فمال: ألٌس لد لال هللا تعالى ومن ٌمتل مإمنا 

متعمدا فجزاإه جهنم خالدا فٌها فمال أبو عمرو بن العبلء: من العجمة أتٌت ٌا أبا عثمان! إن 
 :(ٕ)الوعد خلفا وذما وأنشد العرب ال تعد اإلخبلؾ فً الوعٌد خلفا وذما وإنما تعد إخبلؾ
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 وإنً وإن أوعدته أو وعدته              لمخلؾ إٌعادي ومنجز موعدي 
من مات ال »والدلٌل على أن ؼٌر الشرن ال ٌوجب التخلٌد فً النار: ما روٌناه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

 .(ٕ)"(ٔ)«ٌشرن باهلل شٌبا دخل الجنة
 الفوائد:

داً{ ، لال تعالى:إثبات الفعل للعبد ومإاخذته بفعله -ٔ  .}َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمناً ُمتَعَّمِ
ً  هللا إلى ٌنسبانأن الفعل وأثره -ٕ ً  فعبلً  العبد إلى وٌنسبان وإٌاجاداً، خلما  .وكسبا

 بالضرب الؽصن كإبانة األفعال، آثار وهً المتولدات ٌسمى بما تتعلك المسؤلة هذه
 :محدثها فً المتكلمون اختلؾ ولد، الضرب  أثر هً واإلبانة الفعل هو فالضرب
: لالوا فلهذا لدرته محل ؼٌر فً فاعبلً  ٌكون ال اإلنسان إن: وافمهم ومن األشاعرة فمال 

 المصنؾ لول وهو فعل فٌها للعبد ولٌس وإرادته هللا خلك من هً الفعل بؤثر تمع التً األمور إن
 .هنا

 أي المحل فً بالطبع تحصل إنها: ومعمر النظام فمال: ألوال ذلن فً فلهم المعتزلة أما
 بن ثمامة ولال الجوارح، أفعال فً بالطبع تحصل إنها: الجاحظ ولال الفعل، علٌه الوالع المحل
: الخمسة األصول شرح فً المعتزلً الجبار عبد ولال لها، محدث ال حوادث إنها: منهم أشرس
 .بواسطة العبد فعل من إنها

 وإن المعتزلة فإن الحك، عن بعضها ولصور بعضها خطؤ له ٌتبٌن األلوال هذه فً والناظر
 .وأثره للفعل عزوجل هللا خلك ٌنفون فإنهم العبد إلى نسبتها بعضهم أجاز

 الفعل أن والصحٌح إلٌه، اإلنسان بفعل الوالع األثر ٌنسب أن ٌمنعون فإنّهم األشعرٌة أما
ً  فعبلً  العبد إلى وٌنسبان وإٌاجاداً، خلماً  هللا إلى ٌنسبان وأثره  اإلنسان ولوعه فً اشترن فمد وكسبا
 فمال اإلنسان إلى عزوجل هللا نسبه ولد بالفعل، منهما واحد كل ٌستمل ولم به المتصل والسبب

ً  ٌَْمتُلْ  َوَمنْ : }لابل من عز داً  ُمْإِمنا  َعَلى لَابَِمةً  تََرْكتُُموَها أَوْ  ِلٌنَةٍ  ِمنْ  لََطْعتُمْ  َما: }ولال{ ُمتَعَّمِ
ِ  فَِبإِْذنِ  أُُصوِلَها ً  اْلِجبَالِ  ِمنَ  َوتَْنِحتُونَ : }ولال{ تَْنِحتُونَ  َما أَتَْعبُُدونَ : }ولال{ َّللاَّ  والمتل{ فَاِرِهٌنَ  بٌُُوتا
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 هللا نسبه ولد والنحت، المطع وكذلن ونحوه خنماً  ٌكون أن إال الؽالب فً بواسطة إال ٌكون ال
 أثر وعلى فعله على ٌجازى اإلنسان فإن لهذا وكسبه فعله من أنه باعتبار اإلنسان إلى لعزوج
ُموا َما َونَْكتُبُ  اْلَمْوتَى نُْحًِ  نَْحنُ  إِنَّا: }عزوجل لال فعله،  علٌه هللا صلى - ولال{ . َوآثَاَرهُمْ  لَدَّ
 أجور مثل األجر من له كان هدى إلى دعى من: "عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث فً -وسلم
ً  أجورهم من ذلن ٌنمص ال تبعه من  من إثم مثل اإلثم من علٌه كان ضبللة إلى دعى ومن شٌبا
ً  آثامهم من ذلن ٌنمص ال تبعه  .(ٔ)"شٌبا

 ما الموانع من لجعل شاء ولو والمسبب، السبب وخالك العبد فعل خالك عزوجل وهللا
 السبلم، علٌه إبراهٌم فٌها ألمً التً النار فً الحال هو كما سببه، وجود مع الفعل أثر من ٌمنع
 ونحو األرض تؤكله أن من هللا حفظه فمد عام مابة هللا فؤماته خاوٌة لرٌة على مر الذي وفً
 الستطاع الممتول فً والموت الؽصن إلبانة الفاعل هو العبد كان لو إنه: المصنؾ لول أما. ذلن
 اإلنسان وكذلن الؽصن أن ذلن فً العلة أن فالوالع. الممتول فً الحٌاة وبث الؽصن إعادة
 أفسده إذا لهذا فعله وال اإلنسان صنع من هو ولٌس وخلمه، عزوجل هللا صنع من هو الممتول
 .(ٕ)تعالى هللا خلك من ذلن مع وهو وٌصلحه ٌرجعه أن ٌمكنه فإنه
 ال الماتل ولكن هللا، عند الذنوب كبابر أعظم من العمد المتل أن :والجماعة السنة أهلمذهب  -ٖ
 شاء وإن عنه، عفا شاء إن هللا مشٌبة تحت ذلن من ٌتب ولم مات إن هو بل جهنم، نار فً ٌخلد
 من أحداً  النار فً ٌخلد ال - منه فضبلً  - تعالى ألنه الجنة؛ إلى منها ٌخرجه ثم النار، فً عذبه

 توبة بمبول المول هو العلماء جمهور مذهب نأ :"المدٌر فتح فً الشوكانً ذكر ولد. الموحدٌن
 .(ٖ)"الماتل
، الورى من كؤحد ال وٌرضى ٌؽضب وهللا" إثبات صفة الؽضب هلل تعالى، لال الطحاوي:"-ٗ

 والبؽض، والحب والوالٌة، والعداوة والرضا، الؽضب صفة إثبات األبمة وسابر السلؾ ومذهب

 حمابمها عن ٌصرفها الذي التؤوٌل ومنع والسنة، الكتاب بها ورد التً الصفات من ذلن ونحو
 .(ٗ)"تعالى باهلل البلبمة
 به لابمة صفة وذلن أعدابه على وؼضبه سخطه بذكر مملوء والمرآن: "المٌم ابن لال 
 السخط أثر هما بل واللعنة، العذاب نفس هو السخط أن ال واللعنة، العذاب علٌها ٌترتب

ً  ٌَْمتُلْ  َوَمنْ : }تعالى لال كما بٌنهما ٌفرق ولهذا وموجبهما والؽضب داً  ُمْإِمنا مُ  فََجَزاُإهُ  ُمتَعَّمِ  َجَهنَّ
ُ  َوَؼِضبَ  فٌَِها َخاِلداً  ٌْهِ  َّللاَّ ً  لَهُ  َوأََعدَّ  َولََعنَهُ  َعلَ ً  َعذَابا  ولعنته، وؼضبه عذابه بٌن ففرق{ َعِظٌما
 أعوذ إنً همالل: »وسلم علٌه هللا صلى النبً دعاء من وكان اآلخر، ؼٌر واحد كل وجعل
 صلى استعاذته ذكر فتؤمل. (٘)«منن بن وأعوذ عموبتن، من بمعافاتن أعوذ،سخطن من برضان
 فاألول" العموبة" فعل من" المعافاة" وبفعل" الؽضب" صفة من" الرضا" بصفة وسلم علٌه هللا

 إلٌه راجع كله ذلن وأن سبحانه، بذاته كله ذلن ربط ثم علٌها، المترتب ألثرها والثانً للصفة،
 .(ٙ)"…ؼٌره إلى ال وحده
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 المرآن
ِ فَتَبَي نُوا َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى إِلَْيكُُم  الس اَلَم لَْسَت }يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل ّللا 

 ِ ْنيَا فَِعْنَد ّللا  ُ َعلَْيكُْم ُمْإِمنًا تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ َمغَانُِم َكثِيَرةٌ َكذَِلَن كُْنتُْم ِمْن لَْبُل فََمن  ّللا 
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا )  [3ٗ({ ]النساء : 3ٗفَتَبَي نُوا إِن  ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم فً األرض مجاهدٌن فً سبٌل هللا 

ونوا على بٌنة مما تؤتون وتتركون، وال تنفوا اإلٌمان عمن بدا منه شًء من عبلمات اإلسبلم فك
ولم ٌماتلكم؛ الحتمال أن ٌكون مإمنًا ٌخفً إٌمانه، طالبٌن بذلن متاع الحٌاة الدنٌا، وهللا تعالى 

لومكم من عنده من الفضل والعطاء ما ٌؽنٌكم به، كذلن كنتم فً بدء اإلسبلم تخفون إٌمانكم عن 
كم باإلٌمان والموة، فكونوا على بٌِّنة ومعرفة فً أموركم. إن هللا  المشركٌن فَمنَّ هللا علٌكم، وأعزَّ

 تعالى علٌم بكل أعمالكم، مطَّلع على دلابك أموركم، وسٌجازٌكم علٌها.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما أجمعت الرواٌات بؤن هذه اآلٌة نزلت فً سبب لتٌل لتلته سرٌّة 
ًّ مسلم " أو بعد ما شهد شهادة الحك أو بعد ما سلَّم علٌهم، لؽنٌمة كانت معه، أو ؼٌر  لال : "إن
ذلن من ملكه ، فؤخذوه منه. ولد تعددت الرواٌات فً سرد تفاصٌل المصة وبٌان الماتل والممتول 

 على ألوال:
لمسلمٌن، والممتول كان رجبل فً ؼنٌمة. وهذا لول ابن عباس أحدها:أن الماتل كان أناسا من ا

 .(ٔ)فً رواٌة عطاء
عن عطاء عن ابن عباس، لال:" لمى ناس من المسلمٌن رجبل فى ؼنٌمة له فمال السبلم 
ٌْكُُم السَّبَلَم لَْستَ   علٌكم. فؤخذوه فمتلوه وأخذوا تلن الؽنٌمة، فنزلت:} َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى إِلَ

 .(ٕ)ُمْإِمنًا{"
، والممتول كان رجبل من بنً سلٌم. وهذا لول ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: ان الماتل كان من اصحاب النبً

 .(ٖ)عباس فً رواٌة عكرمة
روي عن عكرمة عن ابن عباس، لال: "مر رجل من بنى سلٌم على نفر من أصحاب 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ؼنم له فسلم علٌهم، لالوا ما سلم علٌكم إال لٌتعوذ منكم، فماموا فمتلوه وأخذوا 

ٌَُّها  ٌَا أَ ِ ؼنمه، فؤتوا بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا تعالى: } الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌْكُُم السَّبَلَم لَْسَت ُمْإِمنًا{" فَتَبٌََّنُوا َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى إِلَ
(ٗ). 
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، والممتول كان رجبل من ؼطفان اسمه -ملسو هيلع هللا ىلص-أصحاب رسول هللاوالثالث: أن الماتل كان من 
 .(ٖ)وروي عن ابن عباس نحو ذلن،(ٕ)، وجابر(ٔ)لتادةمرداس. وهذا لول 
وهذا الحدٌث فً شؤن مرداس ، رجل من ؼطفان ، ذكر لنا أن نبً هللا  لال لتادة:"

ثً إلى أهل فََدن ، وبه ناس من ؼطفان ، وكان مرداس منهم ،  ملسو هيلع هللا ىلص بعث جًٌشا علٌهم ؼالب اللٌَّ
ًّ ؼٌُر ُمتّبعكم ، فصبَّحته الخٌُل ؼُْدوة، فلما لموه  ففّر أصحابه ، فمال مرداس : " إنً مإمن وإن

سلم علٌهم مرداس ، فرماه أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمتلوه ،وأخذوا ما كان معه من متاع ، فؤنزل 
ٌْكُُم السَّبَلَم لَْسَت ُمْإِمنًا هللا جل وعز فً شؤنه : } {، ألن تحٌة المسلمٌن َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى ِإلَ

 . (ٗ)السبلم ، بها ٌتعارفون ، وبها ٌَُحًٌِّ بعضهم بعًضا"
والرابع: أن الماتل كان رجبل من المسلمٌن والممتول كان رجبل من المشركٌن. وهذا لول 

 .(ٙ)، ولتادة فً رواٌة معمر(٘)الحسن
 ذهبوا ٌتطرلون فلموا أن أناسا من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن مبارن عن الحسن، لال:"

أناسا من العدو، فحملوا علٌهم، فهزموهم، فشد منهم رجل فتبعه رجل ٌرٌد متاعه، فلما ؼثٌه 
بالسنان لال: إنً مسلم إنً مسلم، فؤوجزه بالسنان فمتله، وأخذ متبعٌه، لال: فرفع ذلن إلى 

 للماتل: ألتلته بعد ما لال إنً مسلم؟ لال: ٌا رسول هللا: لالها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
متعوذا. لال: شممت للبه؟ لال: لم ٌا رسول هللا؟ لال: لتعلم أصادلا هو أو كاذبا. لال: وكنت عالما 

لسانه. لال: ذلن ٌا رسول هللا. لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إنما كان ٌعبر عنه لسانه، إنما كان ٌعبر عنه 
فما لبث الماتل أن مات فحفر له أصحابه فؤصبح ولد وضعته األرض، ثم عادوا فحفروا له 
فؤصبح ولد وضعته األرض إلى جنب لبره. لال الحسن: فبل أدري كم لال أصحاب رسول هللا 

تمبله أخذنا برجلٌه ملسو هيلع هللا ىلص كم دفناه مرتٌن أو ثبلثة كل ذلن ال تمبله األرض، فلما رأٌنا األرض ال 
فؤلمٌناه فً بعض تلن الشعاب، فؤنزل هللا تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا ضربتم فً سبٌل هللا 

فتبٌنوا{، أهل اإلسبلم إلى آخر اآلٌة. لال الحسن: أما وهللا ما ذان إال بكون األرض تجن من هو 
 .(2)شر منه، ولكن وعظ هللا الموم أال ٌعودوا"

لماتل كان محلم بن جثامة بن لٌس، والممتول كان عامر األشجعى. وهذا لول والخامس: أن ا
 .(ٔ)، وابن عمر(1)عبدهللا بن ابً حدرد
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عن المعماع بن عبد هللا بن أبى حدرد ، عن أبٌه عبد هللا بن أبى حدرد لال: "بعثنا 
ادة الحارث بن ربعى ومحلم بن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى إضم فخرجت فى نفر من المسلمٌن فٌهم أبو لت

جثامة بن لٌس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر األشجعى على لعود له متٌع ومعه 
وطب من لبن فلما مر بنا سلم علٌنا فؤمسكنا عنه وحمل علٌه محلم بن جثامة فمتله بشىء كان 

ٌَا بٌنه وبٌنه، وأخذ بعٌره ومتٌعه فلما لدمنا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأخبرناه الخبر نزل فٌنا المرآن: }
ٌْكُُم السَّ  ِ فَتَبٌََّنُوا َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى ِإلَ بَلَم لَْسَت ُمْإِمًنا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 ِ ٌَا فَِعْنَد َّللاَّ ْن َ تَْبتَؽُوَن َعَرَض اْلَحٌَاةِ الدُّ ٌْكُْم فَتَبٌََّنُوا إِنَّ َّللاَّ ُ َعلَ َمؽَانُِم َكثٌَِرةٌ َكذَِلَن ُكْنتُْم ِمْن لَْبُل فََمنَّ َّللاَّ
َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِرا{"
(ٕ). 

 والسادس: أن الماتل كان الممداد بن األسود، والممتول كان رجبل من المشركٌن. 
 -؛ لال: "بعث رسول هللا -رضً هللا عنهما-عن سعٌد بن جبٌر عن عبد هللا بن عباس   
سرٌة فٌها الممداد بن األسود، فلما أتوا الموم؛ وجدوهم لد تفرلوا، وبمً رجل له مال كثٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص 

لم ٌبرح، فمال: أشهد أن ال إله إال هللا؛ فؤهوى إلٌه الممداد، فمتله؛ فمال له رجل من أصحابه: 
؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فلما لدموا على النبً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال إله إال هللا؟! ألذكرنَّ ذلن للنبً ألتلت رجبلً ٌشهد أن 

لالوا: ٌا رسول هللا! إن رجبلً شهد أن ال إله إال هللا، فمتله الممداد، فمال: "ادع لً الممداد، ٌا 
تبارن -له إال هللا ؼداً؟ "؛ فؤنزل هللا ممداد! ألتلت رجبلً ٌمول: ال إله إال هللا؟ فكٌؾ لن ببل إ

ٌْكُمُ -وتعالى ِ َفتَبٌََّنُوا َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلمَى إِلَ السَّبَلَم  : }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
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 ِ ْنٌَا فَِعْنَد َّللاَّ ٌْكُْم  لَْسَت ُمْإِمنًا تَْبتَؽُوَن َعَرَض اْلَحٌَاةِ الدُّ ُ َعلَ َمَؽانُِم َكثٌَِرةٌ َكذَِلَن ُكْنتُْم ِمْن لَْبُل فََمنَّ َّللاَّ
كان رجل مإمن ٌخفً إٌمانه مع لوم كفار، فؤظهر »للممداد:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فَتَبٌََّنُوا{؛ فمال رسول هللا 

 .(ٔ)«"إٌمانه فمتلته، وكذلن كنت تخفً إٌمانن بمكة من لبل
 ماتل كان أسامة بن زٌد، والممتول كان مرداس بن نهٌن. وهذا لول السدي.والسابع: أن ال

بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سرٌة علٌها أسامة بن زٌد إلى بنً َضْمرة ، فلموا رجبل  لال السدي:"  
ٌْمة له وجمل أحمر. فلما رآهم أوى إلى كهؾ جبل ،  منهم ٌدعى ِمرداس بن نهٌن ، معه ؼُنَ

أسامة. فلما بلػ مرداٌس الكهَؾ ، وضع فٌه ؼنمه ، ثم ألبل إلٌهم فمال :السبلم علٌكم ، واتّبعه 
ٌْمته.  أشهد أن ال إله إال هللا ، وأن محمًدا رسول هللا. فشّد علٌه أسامة فمتله ، من أجل جمله وؼَُن

عنه أصحابَه. فلما رجعوا لم  وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث أسامة أحبَّ أن ٌُثْنَى علٌه خٌٌر ، وٌسؤل
ثون النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌمولون : ٌا رسول هللا ، لو رأٌت أسامة ولمٌه رجل  ٌسؤلهم عنه ، فجعل الموم ٌحّدِ
، فمال الرجل : ال إله إال هللا ، دمحم رسول هللا، فشد علٌه فمتله! وهو معرض عنهم. فلما أكثروا 

ل : كٌَؾ أنت وال إله إال هللا ؟ لال : ٌا رسول هللا ، إنما لالها علٌه ، رفع رأسه إلى أسامة فما
ذ بها!. فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َهبل شممت عن للبه فنظرت إلٌه ؟ لال : ٌا رسول  متعوذًا ، تعوَّ
مله هللا ، إنما للبه بَْضعة من جسده! فؤنزل هللا عز وجل خبر هذا، وأخبره إنما لتله من أجل ج

وؼنمه ، فذلن حٌن ٌمول : }تبتؽون عرض الحٌاة الدنٌا{، فلما بلػ : }فمنَّ هللا علٌكم{، ٌمول : 
فتاب هللا علٌكم ، فحلؾ أسامةُ أن ال ٌماتل رجبل ٌمول :ال إله إال هللا، بعد ذلن الرجل ، وما لمً 

 .(ٕ)من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌه"
 أبً ظبٌان، لال: "سمعت أسامة بن زٌد ٌحدث، لال:وفً السٌاق نفسه: روي عن  

بعثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحرلة، من جهٌنة، لال: فصبحناهم، فماتلناهم، فكان منهم رجل، إذا ألبل 
الموم كان من أشدهم علٌنا، وإذا أدبروا كان حامٌتهم، لال: فؽشٌته، أنا ورجل من األنصار، لال: 

لال: ال إله إال هللا، فكؾ عنه األنصاري، ولتلته، فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ٌا فلما ؼشٌناه، 
أسامة، ألتلته بعد ما لال ال إله إال هللا؟ لال: للت: ٌا رسول هللا، إنما كان متعوذا من المتل، 

 .(ٖ)فكررها علً، حتى تمنٌت أنً لم أكن أسلمت إال ٌومبذ"

                                                             



ٕٖٖ 
 

بعث سرٌة، وبعث علٌها ؼالب  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن أن النبً ه المصة فمال:"وذكر مماتل نحو هذ 
بن عبد هللا اللٌثً أخا ثمٌلة بن عبد هللا. فلما أصبحوا رأوا رجبل ٌسمى مرداس بن عمرو بن 
نهٌن العنسً من بنً تٌم بن مرة من أهل فدن معه ؼنٌمة له، فلما رأى الخٌل ساق ؼنٌمته حتى 

فلما دنوا منه كبروا فسمع التكبٌر  -وكان لد أسلم من اللٌل وأخبر أهله بذلن -الجبل أحرزها فً
فعرفهم فنزل إلٌهم. فمال: سبلم علٌكم، إنى مإمن. فحمل علٌه أسامة بن زٌد بن حارثة الكلبً 
ه من بنى عبدود، فمال مرداس: إنً منكم أشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شرٌن له، وأن دمحما عبد
 -ورسوله. فطعنه أسامة برمحه فمتله وسلبه وساق ؼنمه. فلما لدم المدٌنة أخبر أسامة النبً

لتلته وهو ٌمول ال إله إال هللا؟ لال: إنما لال ذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص -ملسو هيلع هللا ىلص. فبلمه النبً مبلمة شدٌدة. فمال النبً
: أفبل شممت عن للبه فتنظر صدق أم ال؟ لال ٌا -ملسو هيلع هللا ىلص -أراد أن ٌحرز نفسه وؼنمه؟ فمال النبً

رسول هللا: كٌؾ ٌتبٌن لً؟ وإنما للبه بضعة من جسده فمال: فبل صدلته بلسانه وال أنت شممت 
عن للبه فٌبٌن لن. فمال: استؽفر لً ٌا رسول هللا. لال: فكٌؾ لن ببل إله إال هللا ٌمول ذلن ثبلث 

الرابعة. لال أسامة فً نفسه: وددت أنً لم أسلم حتى كان ٌومبذ  -ملسو هيلع هللا ىلص -مرات. فاستؽفر له النبً
: فعا  أسامة زمن أبً -رحمه هللا -أن ٌعتك رلبة. لال مماتل -صلى هللا علٌه سلم -فؤمره النبً

فدعاه  -رضً هللا عنه -حتى أدرن علً بن أبً طالب -رضً هللا عنهم -بكر وعمر وعثمان
إلى المتال. فمال أسامة: ما أحد أعز علً منن، ولكن ال ألاتل مسلما بعد لول  -هللا رحمه -علً
ملسو هيلع هللا ىلص: كٌؾ لن ببل إله إال هللا؟ فإن أتٌت بسٌؾ إذا ضربت به مسلما، لال السٌؾ: هذا مسلم.  -النبً

بت. فانزل وإن ضربت به كافرا، لال لً: هذا كافر، لاتلت معن. فمال له علً: اذهب حٌث ش
 . أي: فً لتل أسامة مرداس.(ٔ){": }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا ضربتم فً سبٌل هللا-عز وجل -هللا

 والثامن: أن الماتل كان أبو الدرداء، والممتول كان رجبل من المشركٌن. وهذا لول ابن زٌد.
أبً عن ابن وهب، لال ابن زٌد :" نزل ذلن فً رجل لتله أبو الدرداء، فذكر من لصة 

الدرداء ، نحو المصة التً ذكرت عن أسامة بن زٌد ، ولد ذكرت فً تؤوٌل لوله :}وما كان 
لمإمن أن ٌمتل مإمًنا إال خطؤ{ ،ثم لال فً الخبر :  ونزل الفرلان : }وما كان لمإمن أن ٌمتل 

نت ، مإمنًا إال خطؤ{، فمرأ حتى بلػ : }لست مإمنًا تبتؽون عرض الحٌاة الدنٌا{، ؼنمه التً كا
عرض الحٌاة الدنٌا ،}فعند هللا مؽانم كثٌرة{، خٌر من تلن الؽنم ، إلى لوله :}إن هللا كان بما 

 .(ٕ)تعملون خبًٌرا{
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أي:" ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله ، [، 5ٗ}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء : لوله تعالى:
وا بما جاءهم به نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص  .(ٔ) من عند هللا"وألرُّ

لال ابن عباس:" ما فً المرآن آٌة }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال أن علٌا شرٌفها وأمٌرها 
وسٌدها، وما من أصحاب دمحم إال لد عوتب فً المرآن إال علً بن أبً طالب فإنه لم ٌعاتب فً 

 .(ٕ)شًء منه"
الذٌن آمنوا{، فإن فً التوراة "ٌا ولال األعم  عن خٌثمة:" ما تمرأون من المرآن }ٌا أٌها 

 .(ٖ)أٌها المساكٌن"
وروي أن "رجبل أتى عبد هللا ابن مسعود فمال: أعهد إلً، فمال: إذا سمعت هللا تعالى ٌمول: 

 .(ٗ)}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
ِ لوله تعالى: [، "أي: إذا خرجتم فً األرض 5ٗ{ ]النساء : }إِذَا َضَرْبتُْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(٘)مجاهدٌن فً سبٌل هللا "
 .(ٙ)لال مماتل:" ٌعنً: سرتم ؼزاة فً سبٌل هللا"

 .(2)أي سافرتم فً الؽزو" لال ابو السعود:"
 .(1)[، أي:" فكونوا على بٌنة مما تؤتون وتتركون"5ٗ}فَتَبٌََّنُوا{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(5)أى: اطلبوا بٌان األمر وثباته وال تتهوكوا فٌه من ؼٌر روٌة" الزمخشري:"لال 
ى فاطلبوا بٌان األمر فً كل ما تؤتون وما تذرون وال تعجلوا فٌه  لال ابو السعود:"

 .(ٓٔ)بؽٌر تدبر وروٌة"
 .(ٔٔ)، وهما من التفعل بمعنى االستفعال«فتثبتوا»ولرئ: 

مإمنٌن إذا خرجوا جهادا فً سبٌله وابتؽاء مرضاته ٌؤمر تعالى عباده ال لال السعدي:"
أن ٌتبٌنوا وٌتثبتوا فً جمٌع أمورهم المشتبهة. فإن األمور لسمان: واضحة وؼٌر واضحة. 

فالواضحة البٌنة ال تحتاج إلى تثبت وتبٌن، ألن ذلن تحصٌل حاصل. وأما األمور المشكلة ؼٌر 
 التبٌن، لٌعرؾ هل ٌمدم علٌها أم ال؟الواضحة فإن اإلنسان ٌحتاج إلى التثبت فٌها و

فإن التثبت فً هذه األمور ٌحصل فٌه من الفوابد الكثٌرة، والكؾ لشرور عظٌمة، ما به 
ٌعرؾ دٌن العبد وعمله ورزانته، بخبلؾ المستعجل لؤلمور فً بداٌتها لبل أن ٌتبٌن له حكمها، 

م هللا فً اآلٌة لما لم ٌتثبتوا ولتلوا فإن ذلن ٌإدي إلى ما ال ٌنبؽً، كما جرى لهإالء الذٌن عاتبه
من سلم علٌهم، وكان معه ؼنٌمة له أو مال ؼٌره، ظنا أنه ٌستكفً بذلن لتلهم، وكان هذا خطؤ 

 .(ٕٔ)فً نفس األمر، فلهذا عاتبهم بموله: }وال تمولوا لمن ألمى إلٌكم السبلم لست مإمنا{"
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[، "أي: وال 5ٗكُُم السَّبَلَم لَْسَت ُمْإِمنًا{ ]النساء : }َواَل تَمُولُوا ِلَمْن أَْلَمى إِلٌَْ لوله تعالى:
 .(ٔ)تمولوا لمن حٌاكم بتحٌة اإِلسبلم لست مإمناً"

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: مرداس وذلن أنه لال لهم: السبلم علٌكم إنً مإمن"
حرم هللا على المإمنٌن أن ٌمولوا لمن ٌشهد أن ال إله إال هللا لست  لال ابن عباس:"

 .(ٖ)مإمنا، كما حرم علٌهم المٌتة فهو آمن على ماله ودمه، فبل تردوا علٌه لوله"
السلم، والسبلم، هما االستسبلم. ولٌل: اإلسبلم. ولٌل: التسلٌم الذي  لال الزمخشري:"
 .(ٗ)هو تحٌة أهل اإلسبلم لست"

 .(٘)«السلم»ولرئ: 
 .(ٙ)، بفتح المٌم من آمنه، أى ال نإمنن«مإمنا:»ولرئ 

ْنٌَا{ ]النساء : لوله تعالى: [، أي:" طالبٌن بذلن متاع الحٌاة 5ٗ}تَْبتَؽُوَن َعَرَض اْلَحٌَاةِ الدُّ
 .(2)الدنٌا"

 نحو ذلن. (ٓٔ)، ومسروق(5)وروي عن سعٌد بن جبٌر .(1)لال ابن عباس:"تلن الؽنٌمة"
 ذلن.

رواٌة أخرى عن ابن عباس اٌضا:" تمتلونه إرادة أن ٌحل لكم ماله الذي وجد معه، وفً 
 .(ٔٔ)وذلن عرض الدنٌا"

 .(ٕٔ)لال مماتل:" ٌعنً: ؼنم مرداس"
تطلبون الؽنٌمة التً هً حطام سرٌع النفاد، فهو الذي ٌدعوكم  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖٔ)إلى ترن التثبت وللة البحث عن حال من تمتلونه"
ِ َمؽَانُِم َكثٌَِرةٌ{ ]النساء : تعالى: لوله [، أي:" وهللا تعالى عنده من الفضل 5ٗ}فَِعْنَد َّللاَّ

 .(ٗٔ)والعطاء ما ٌؽنٌكم به"

 .(٘ٔ)لال ابن عباس:" فإن عندي مؽانم كثٌرة، فالتمسوا من فضل هللا"
 .(ٙٔ)فعند هللا مؽانم كثٌرة هً أحل لكم من هذا" لال سعٌد بن جبٌر:"
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 .(ٔ)مماتل:"فً اآلخرة والجنة"لال 
أي : خٌر مما رؼبتم فٌه من عرض الحٌاة الدنٌا الذي حملكم على لتل  لال ابن كثٌر:"

مثل هذا الذي ألمى إلٌكم السبلم ، وأظهر إلٌكم اإلٌمان ، فتؽافلتم عنه ، واتهمتموه بالمصانعة 
 .(ٕ)هذا"والتمٌة... ، فما عند هللا من المؽانم الحبلل خٌر لكم من مال 

ٌؽنمكموها تؽنٌكم عن لتل رجل ٌظهر اإلسبلم وٌتعوذ به من لال الزمخشري:أي:"
 .(ٖ)التعرض له لتؤخذوا ماله"

[، أي:" كذلن كنتم فً بدء اإلسبلم تخفون 5ٗ}َكذَِلَن كُْنتُْم ِمْن لَْبُل{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٗ)إٌمانكم عن لومكم من المشركٌن"
ذا كنتم من لبل الهجرة بمنزلة مرداس تؤمنون فً لومكم بالتوحٌد لال مماتل:" ٌعنً: هك

إذا لموكم، فبل تخٌفون أحدا بؤمر كان فٌكم تؤمنون بمثله لبل هجرتكم  -ملسو هيلع هللا ىلص -من أصحاب النبً
"(٘). 

أي : لد كنتم من لبل هذه الحال كهذا الذي ٌُسّر إٌمانه وٌخفٌه من  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)لومه"

أول ما دخلتم فً اإلسبلم سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة،  ال الزمخشري:أي:"ل
 .(2)فحصنت دماءكم وأموالكم من ؼٌر انتظار االطبلع على مواطؤة للوبكم أللسنتكم"

أي: فكما هداكم بعد ضبللكم فكذلن ٌهدي ؼٌركم، وكما أن الهداٌة  لال السعدي:"
 -حصلت لكم شٌبا فشٌبا، فكذلن ؼٌركم. فنظر الكامل لحاله األولى النالصة، ومعاملته لمن كان 

من أكبر  -على مثلها بممتضى ما ٌعرؾ من حاله األولى، ودعاإه له بالحكمة والموعظة الحسنة 
 .(1)األسباب لنفعه وانتفاعه"

 [، ثبلثة الوال:5ٗ}َكذَِلَن كُْنتُْم ِمْن لَْبُل{ ]النساء : لوله تعالى:وفً 

 احدهما: معناه: كذلن كنتم من لبل تكتمون اإلٌمان، خوفا على انفسكم.
. وفً رواٌة اخرى (5)لال سعٌد بن جبٌر:" تكتمون، لال: ٌخفون إٌمانكم فً المشركٌن"

 .(ٓٔ)ستخفى هذا الراعً بإٌمانه"تستخفون بإٌمانكم كما ا اخرى عنه اٌضا:"
 والثانً: معناه: كذلن كنتم من لبل ضبلال.
 .(ٔٔ)لال مسروق:" لم تكونوا مإمنٌن"

 .(ٕٔ)كفاًرا مثله"لال ابن زٌد:"
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وٌحتمل أن ٌكون المعنى إشارة بذلن إلى المتل لبل التثبت، أي على هذه الحال كنتم فً والثالث: 
 .(ٔ)باإلسبلم ومن علٌكم. أفاده ابن عطٌة جاهلٌتكم ال تتثبتون، حتى جاء هللا

كما كان هذا الذي لتلتموه بعد ما ألمى إلٌكم  هو المول االول، أي:" -وهللا أعلم-والراجح
السَّلَم ، مستخفًٌا فً لومه بدٌنه خوفًا على نفسه منهم ، كنتم أنتم مستخفٌن بؤدٌانكم من لومكم 

 .(ٕ)حذًرا على أنفسكم منهم"
ٌْكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: ُ َعلَ كم باإلٌمان 5ٗ}فََمنَّ َّللاَّ [، أي:" فَمنَّ هللا علٌكم، وأعزَّ

 .(ٖ)والموة"
 .(ٗ)أي: تفضل هللا علٌكم" لال السمعانً:"

باالستمامة واالشتهار باإلٌمان والتمدم، وإن صرتم أعبلما فعلٌكم  لال الزمخشري:أي:"
بكم، وأن تعتبروا ظاهر اإلسبلم فً المكافة، وال تمولوا  أن تفعلوا بالداخلٌن فً اإلسبلم كما فعل

إن تهلٌل هذا التماء المتل ال لصدق النٌة، فتجعلوه سلما إلى استباحة دمه وماله ولد حرمهما 
 .(٘)هللا"

ٌْكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً  ُ َعلَ  [، ثبلثة وجوه:5ٗ}فََمنَّ َّللاَّ
بإظهار دٌنه وإعزاز أهله ، حتى أظهروا اإلسبلم بعد ما كانوا فمّن هللا علٌكم  أحدها: أم المعنى:

 ٌكتتمون به من أهل الشرن.
 .(2)فهداكم" ، وفً روٌاة اخرى:"(ٙ)لال سعٌد بن جبٌر:" فؤظهر اإلسبلم"

فمن هللا علٌكم أٌها الماتلون الذي ألمى إلٌكم السبلم طلَب عرض الحٌاة الدنٌا والثانً: معناه: 
 لتلكم إٌاه.بالتوبة من 

تاب علٌكم. فحلؾ أسامة ال ٌماتل رجبل ٌمول ال إله إال هللا بعد ذلن الرجل،  لال السدي:"
 .(1)وما لمً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌه"

 .(5)والثالث: معناه:فمن هللا علٌكم بالهجرة فهاجرتم. لاله مماتل بن سلٌمان
رفع هللا ما كنتم فٌه من ر، والمعنى: إذ"هو لول سعٌد بن جبٌ-وهللا أعلم–والراجح  

الخوؾ من أعدابكم عنكم ، بإظهار دٌنه وإعزاز أهله ، حتى أمكنكم إظهار ما كنتم تستخفون به 
 .(ٓٔ)من توحٌده وعبادته ، ِحذَاًرا من أهل الشرن"

[، أي:" فكونوا على بٌِّنة ومعرفة فً أموركم"5ٗ}فَتَبٌََّنُوا{ ]النساء : لوله تعالى:
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لال مماتل:" إذا خرجتم فبل تمتلوا مسلما"
 .(ٔ)وعٌد من هللا مرتٌن" لال سعٌد بن جبٌر:"
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 .(ٕ)"لال ابن كثٌر:"تؤكٌد لما تمّدم
 .(ٖ)تكرٌر لؤلمر بالتبٌن لٌإكد علٌهم" لال الزمخشري:"
 .(ٗ)ثم أكد تبارن وتعالى الوصٌة بالتبٌن" لال ابن عطٌة:"

لوله: }فتبٌنوا{ أي األمر المشكل، أو تثبتوا وال تعجلوا، المعنٌان لال المرطبً: " معنى 
 .(٘)سواء، فإن لتله أحد فمد أتى منهٌاً عنه "

إذا لال الرجل ألخٌه: ٌا كافر، "من التكفٌر أشد التحذٌر فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ولد حذّر الرسول 
 .(ٙ)"فمد باء بها أحدهما

ال ٌرمً رجل رجبلً "أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌروي أبو ذر رضً هللا عنه عن النبً 
 .(2)"بالفسوق، وال ٌرمٌه بالكفر، إال ارتدت علٌه، إن لم ٌكن صاحبه كذلن

لال ابن عبد البر: " فمد باء المابل بذنب كبٌر وإثم عظٌم، واحتمله بموله ذلن، وهذا ؼاٌة 
 .(1)ا المول والنهً عن أن ٌمال ألحد من أهل المبلة: ٌا كافر"فً التحذٌر من هذ

وٌمول ابن دلٌك العٌد: "وهذا وعٌد عظٌم لمن أكفر أحداً من المسلمٌن ولٌس كذلن، 
وهً ورطة عظٌمة ولع فٌها خلك كثٌر من المتكلمٌن، ومن المنسوبٌن إلى السنة وأهل الحدٌث 

 .(5)"لفٌهم، وحكموا بكفرهم لما اختلفوا فً العمابد، فؽلظوا على مخا
سٌك لزجر المسلم  وفً بٌان معنى الحدٌث لال الحافظ ابن حجر: " والتحمٌك أن الحدٌث

من أن ٌمول ذلن ألخٌه المسلم ... ولٌل: معناه رجعت علٌه نمٌصته ألخٌه ومعصٌة تكفٌره ... 
كفَّر نفسه لكونه كفَّر من  فمعنى الحدٌث: فمد رجع علٌه تكفٌره، فالراجع التكفٌر ال الكفر، فكؤنه

هو مثله ...ولال المرطبً: .. والحاصل أن الممول له إن كان كافراً كفراً شرعٌاً، فمد صدق 
ة ذلن المول وإثمه" المابل، وذهب بها الممول له، وإن لم ٌكن رجعت للمابل معرَّ
(ٔٓ). 

ذنب بعد الشرن باهلل، وهو تعمد  تكفٌر المسلم بؤعظم -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً حدٌث آخر ٌشبه النبً 

 .(ٔٔ)"ومن لذؾ مإمناً بكفر فهو كمتله"لتل المإمن، فٌمول: 
ورمً المسلمٌن بالكفر باب لشرور عظٌمة، لعل أهونها أنه من التنابز باأللماب الذي 

الحجرات: ]نهى هللا عنه، لال تعالى: }وال تنابزوا باأللماب ببس االسم الفسوق بعد اإلٌمان{ 
ٔٔ]. 

لال ابن عبد البر: "هو لول الرجل ألخٌه: ٌا كافر ٌا فاسك، وهذا موافك لهذا الحدٌث 
 .(ٕٔ)]الحدٌث السابك[، فالمرآن والسنة ٌنهٌان عن تفسٌك المسلم وتكفٌره إال ببٌان ال إشكال فٌه"
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َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:  تعالى علٌم بكل [، أي:" إن هللا5ٗ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)أعمالكم، مطَّلع على دلابك أموركم، وسٌجازٌكم علٌها"

 .(ٕ)عالما به وبالؽرض منه فبل تتهافتوا فً المتل واحتاطوا فٌه" لال البٌضاوي:أي:"
ٌمول : إن هللا كان بمتلكم من تمتلون ، وَكفِّكم عمن تكفُّون عن لتله من  لال الطبري:"

أعداء هللا وأعدابكم ، وؼٌر ذلن من أموركم وأمور ؼٌركم ذا خبرة وعلم به، ٌحفظه علٌكم 
 .(ٖ)وعلٌهم ، حتى ٌجازى جمٌعكم به ٌوم المٌامة جزاءه ، المحسن بإحسانه ، والمسًَء بإساءته"

 .(ٖ)بإساءته"
 .(ٗ)فبل تتهافتوا فً المتل وكونوا محترزٌن محتاطٌن فً ذلن" لال الزمخشري:"
أعلم أنه خبٌر بما ٌعمله العباد، وذلن منه خبر ٌتضمن تحذٌرا منه  لال ابن عطٌة:"

تعالى، ألن المعنى إن هللا كان بما تعملون خبٌرا، فاحفظوا نفوسكم، وجنبوا الزلل الموبك 
 .(٘)بكم"

 .(ٙ)له ونواه، بحسب ما علمه من أحوال عباده ونٌاتهم"فٌجازي كبل ما عم لال السعدي:"
 .(ٙ)ونٌاتهم"

 .(2)لال مماتل:" فمال أسامة وهللا ال ألتل رجبل بعد هذا ٌمول ال إله إال هللا"
إذا رأى الؽزاة فً بلد أو لرٌة شعار اإلسبلم فعلٌهم أن ٌكفوا عنهم، فإن  لال البؽوي:"

 .(1)مع أذانا كؾ عنهم، وإن لم ٌسمع أؼار علٌهم"النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا ؼزا لوما فإن س
كان إذا بعث سرٌة لال: "إذا رأٌتم مسجدا أو سمعتم مإذنا فبل  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي عاصم أن النبً 

 .(5)تمتلوا أحدا"
 الفوائد:

هذه من المسابل العظٌمة فً مذهب أهل السنة فً الحكم على الناس، فبل ، الحكم بالظاهر -ٔ

تكون أحكامهم مبنٌة على ظنون وأوهام أو دعاوي ال ٌملكون علٌها بٌنات، وهذه من رحمة هللا 
وتٌسٌره على عباده ومن باب تكلٌفهم بما ٌطٌمون وٌستطٌعون، وكل ما سبك الممصود به الحكم 

سبلم أو الكفر، أما الحكم على الحمٌمة فبل سبٌل إلٌه، ٌمول اإلمام الدنٌوي على الشخص باإل
إن أصل الحكم بالظاهر "مبٌناً أهمٌة هذا األصل وخطورة إهماله:  -رحمه هللا  -الشاطبً 

ممطوع به فً األحكام خصوصاً، وبالنسبة إلى االعتماد فً الؽٌر عموماً، فإن سٌد البشر مع 
على ظواهرها فً المنافمٌن وؼٌرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، إعبلمه بالوحً ٌجري األمور 

أال ترى إلى باب الدعاوي  ...ولم ٌكن ذلن بمخرجه عن جرٌان الظواهر على ما جرت علٌه
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فلو ادعى أكذب الناس على أصلح  ...المستند إلى أن البٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر
الناس لكانت البٌنة على المدعً، والٌمٌن على من أنكر وهذا من ذلن والنمط واحد، 

 .(ٔ)" فاالعتبارات الؽٌبٌة مهملة بحسب األوامر والنواهً الشرعٌة
أن دمحماً أمرت أن ألاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا، و:"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 

رسول هللا، وٌمٌموا الصبلة، وٌإتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلن عصموا منً دماءهم وأموالهم إال 
 .(ٕ)"بحك اإلسبلم، وحسابهم على هللا

  .وجوب التبٌن والتثبت، وعدم التسرع فً إصدار الحكم على الناس -ٕ
ولد ذكر الفمهاء من شتى ، التحذٌر من التكفٌر بؽٌر حك، وضرورة االحتٌاط فً الحكم به-ٖ

المذاهب فً كتبهم كتاب المرتد، وبٌنوا فٌه من األحكام المترتبة على الردة ما ٌإكد خطورة 
  .(ٖ)التكفٌر، وضرورة االحتٌاط فً الحكم به

ولهذا كان أهل العلم والسنة ال ٌكفرون من خالفهم، وإن كان ذلن لال شٌخ اإلسبلم :"
 .(ٗ)م شرعً، فلٌس لئلنسان أن ٌعالب بمثله"المخالؾ ٌكفرهم؛ ألن الكفر حك

إشارة إلى أن العبد ٌنبؽً له إذا رأى دواعً نفسه مابلة إلى حالة له فٌها هوى وهً فً اآلٌة -ٗ
مضرة له، أن ٌُذَِكّرها ما أعد هللا لمن نهى نفسه عن هواها، ولدَّم مرضاة هللا على رضا نفسه، 

 .مر هللا، وإن شك ذلن علٌهافإن فً ذلن ترؼٌبًا للنفس فً امتثال أ
 

 المرآن
ِ بِؤَْمَواِلِهمْ  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل ّللا   }اَل يَْستَِو  اْلمَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنِيَن َغْيُر أُوِلي الض 

ُ اْلُمَجاِهِديَن بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى  َل ّللا  ُ اْلُحْسَنى َوأَْنفُِسِهْم فَض  اْلمَاِعِديَن َدَرَجةً َوُكالًّ َوَعَد ّللا 
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلمَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ) َل ّللا   [3٘({ ]النساء : 3َ٘وفَض 

 التفسٌر:
والمجاهدون فً  -ؼٌر أصحاب األعذار منهم-ال ٌتساوى المتخلفون عن الجهاد فً سبٌل هللا 

لهم وأنفسهم، فضَّل هللا تعالى المجاهدٌن على الماعدٌن، ورفع منزلتهم درجة سبٌل هللا، بؤموا
عالٌة فً الجنة، ولد وعد هللا كبل من المجاهدٌن بؤموالهم وأنفسهم والماعدٌن من أهل األعذار 
وا فً سبٌل الحك، وفضَّل هللا تعالى المجاهدٌن على الماعدٌن ثوابًا جزٌبل.  الجنة ِلما بذلوا وضحَّ

 ب النزول:سب
َرِر  - أ ٌُْر أُوِلً الضَّ سبب نزول لوله تعالى:}اَل ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َؼ

ِ بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم{.  َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
نمل أبو حٌان عن سلٌمان الدمشمً:أنها"نزلت من أجل لوم كانوا إذا حضرت ؼزاة 

 .(٘)فً المعود والتخلؾ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"ٌستؤذنون 
َرِر{، ألوال: - ب ٌُْر أُوِلً الضَّ  وفً سبب نزول لوله تعالى: }َؼ

ابن عباس ،(2)، وزٌد بن ثابت (ٙ)احدها: أنها نزلت فً ابن ام مكتوم، وهذا لول البراء بن عازب
، (ٗ)، ولتادة(ٖ)، وأنس بن مالن(ٕ)، عبدهللا بن شداد(ٔ)وزٌد بن أرلم ،(1)عباس فً إحدى الرواٌات

 . (ٙ)، والسدي(٘)، عبدالرحمن بن ابً لٌلى(ٗ)ولتادة

                                                             

 .ٖٗ/ٗالبحر المحٌط: (٘)
 سٌؤتً تخرٌجه. (ٙ)
 سٌؤتً تخرٌجه. (2)
 .5ٖ-5/5ٕ(:صٖٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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؛ لال: "لما نزلت: }اَل ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن -رضً هللا عنهما-عن البراء بن عازب 
رارته؛ زٌداً؛ فجاءه بكتؾ، فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ض -ملسو هيلع هللا ىلص  -اْلُمْإِمنٌَِن{؛ دعا رسول هللا 
َرِر{" ٌُْر أُوِلً الضَّ فنزلت: }َؼ
(2). 

وعن مروان بن الحكم، أن زٌد بن ثابت أخبره:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أملى علٌه }اَل ٌَْستَِوي 
ِ{ لال: فجاءه ابن أم مكتوم، وهو ٌملها علً ، اْلمَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسِبٌِل َّللاَّ
فمال: ٌا رسول هللا، لو أستطٌع الجهاد لجاهدت، وكان رجبل أعمى، فؤنزل هللا، تبارن وتعالى، 
على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وفخذه على فخذي، فثملت علً، حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، 

َرِر{" ٌُْر أُوِلً الضَّ فؤنزل هللا، عز وجل: } َؼ
(1). 

ا نزلت: }اَل ٌَْستَِوي اْلمَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن. . . َواْلُمَجاِهُدوَن وعن زٌد بن أرلم؛ لال: "لم
ُ اْلُمَجاِهِدٌَن بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلمَ  َل َّللاَّ ِ بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فَضَّ اِعِدٌَن َدَرَجةً َوُكبلًّ فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ُ اْلُحْسنَ ُ اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلمَاِعِدٌَن ْجًرا َعِظًٌما{؛ جاء ابن أم مكتوم، فمال: ٌا َوَعَد َّللاَّ َل َّللاَّ ى َوفَضَّ
رسول هللا! أما لً رخصة؟ لال: "ال"، لال ابن أم مكتوم: اللهم إنً ضرٌر؛ فرخص لً؛ فؤنزل 

َرِر{؛ فؤمر رسول هللا  ٌُْر أُوِلً الضَّ  .(5)كتابتها"ب –ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا: }َؼ
 .(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)والثانً: أنها نزلت فً عبد هللا بن جح  وابن أم مكتوم، وعذا لول ابن عباس

ٌُْر -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  ؛ لال: "}اَل ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َؼ
َرِر{ عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت ؼزوة بدر، لال عبد هللا بن جح  وابن أم  أُوِلً الضَّ

ي اْلمَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن مكتوم: إنا أعمٌان ٌا رسول هللا؛ فهل لنا رخصة؟! فنزلت: }اَل ٌَْستَوِ 
 ُ َل َّللاَّ ِ{؛ فهإالء الماعدون ؼٌر أولً الضرر، }َوفَضَّ َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ٌُْر أُوِلً الضَّ َؼ
اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلمَاِعِدٌَن أَْجًرا َعِظًٌما{ درجات منه على الماعدٌن من المإمنٌن ؼٌر أولً 

 .(ٕٔ)الضرر"

                                                                                                                                                                               
 سٌؤتً تخرٌجه. (ٔ)
، وذكره السٌوطً فً 5/5ٖ(:صٕ٘ٗٓٔ، والطبري)ٖٓٙٔ/ ٗ(:ص1ٕٙانظر: سنن سعٌد بن منصور فً) (ٕ)

 . مرسل صحٌح اإلسناد.ٕٗٙ/ٕالدر:
. وسنده ضعٌؾ؛ فٌه علً بن زٌد بن جدعان،  لكنه صحٌح بما ٖٓٙٔ/ ٗ(:ص1ٖٙانظر: سنن سعٌد بن منصور فً)(ٖ)

 سبك.
 (، ونسبه البن المنذر. وهو مرسل.ٖٗٙ/ ٕذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٗ)
(، وزاد نسبته البن ٖٗٙ/ ٕ(، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٕٓٔ/ ٗأخرجه ابن سعد فً "الطبمات الكبرى" )(٘)

 المنذر. إسناده صحٌح لكنه مرسل.
 . وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط.5/5ٗ(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
/ 5(:ص 55ٓٗ،و)ٕٓٙ، 5ٕ٘/ 1(:ص 5ٗ٘ٗ(، )5ٖ٘ٗ، و)٘ٗ/ ٙ(:ص 1ٖٕٔلبخاري فً صحٌحه: )أخرجه ا(2)

،والترمذي 1ٔٔ/1ٔ(:ص ٕٔٗ،  واإلمام أحمد الفتح الربانً)5ٓ٘ٔ -1ٓ٘ٔ/ ٖ(:ص151ٔ، ومسلم فً صحٌحه: )ٕٕ
، 11-5/1ٙ(:ص2ٖٓٔ)-(ٖٖٓٔ،  والطبري)ٕٓٔ/ٕ، والنسابً وابن حبان فً جامع األصول:   ٕٓٗ/٘(:صٖٖٔٓ)

 .ٖٓ٘/ٔ، وابن أبً حاتم وعبد بن حمٌد فً فتح المدٌر: ٕٔٙ/1وأبو عوانة فً فتح الباري: 
 (؛ فلٌستدرن.5ٖٙ/ ٕولد فات السٌوطً أن ٌذكر مسلماً ضمن من خرج الحدٌث، لما ذكره فً "الدر المنثور" )

(، ٖٖٖٓترمذي)، وال5٘/ٙ(:ص 5ٕ٘ٗ، ) ٖٓ/ٗ( :ص1ٖٕٕ، والبخاري)1ٗٔ/٘( :ص5ٖ1ٕٔأخرجه أحمد)(1)
 (. صحٌح.5ٖٕٗ(، )5ٕٕٗ، وفً "الكبرى":)5/ٙوالنسابً: 

. وسنده ضعٌؾ؛ فٌه أبو إسحاق السبٌعً مدلس، 5ٓٔ/٘(:صٖ٘ٓ٘، والطبرانً)5/15(:ص1ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (5)
 وكان اختلط. ولد عنعن، ولكن الحدٌث صحٌح على كل حال بشواهده المتمدمة. 

 سٌؤتً تخرٌجه. (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٔفسٌر مماتل بن سلٌمان:انظر: ت (ٔٔ)
(، والطحاوي فً 2ٖٔرلم  55ٖ/ ٔ(، والنسابً فً "التفسٌر" )ٕٖٖٓرلم  ٕٔٗ/ ٘أخرجه الترمذي فً "سننه" )(ٕٔ)

، 2ٗ/ 5، والبٌهمً فً "الكبرى" :5/5ٕ(:صٕٕٗٓٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )5ٙٗٔرلم  ٔٗٔ/ ٗ"المشكل" )
بن جرٌج: أخبرنً عبد الكرٌم سمع ممسماً مولى عبد هللا بن الحارث ٌحدث عن من طرٌك حجاج من دمحم المصٌصً عن ا

 ابن عباس: )فذكره(.
. مختصراً ٕٓٙ/1(:ص5٘٘ٗ، و)ٕٓٙ/1(:ص5ٖ٘ٗوسنده صحٌح على شرط البخاري، ولد أخرجه فً صحٌحه: )

 لٌس فٌه اللفظ المذكور.
 .( البن المنذرٔٗٙ/ ٕوزاد السٌوطً نسبته فً "الدر المنثور" )
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 .(ٕ)،وسعٌد بن جبٌر(ٔ)والثالث: انها نزلت فً رجل أعمى. وهذا لول عاصم
وكان إذا أنزل علٌه؛ -، فؤُنزل علٌه، -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن الفَلَتان بن عاصم؛ لال: "كنا عند النبً 

فمال ، لال: فكنا نعرؾ ذلن منه، -رام بصره، مفتوحة عٌناه، وفرغ سمعه وللبه لما ٌؤتٌه من هللا
ِ{»للكاتب:  ، لال: فمام «اكتب: }اَل ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن. . . َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

، فخاؾ أن -ملسو هيلع هللا ىلص  -األعمى، فمال: ٌا رسول هللا! ما ذنبنا؟ فملنا لؤلعمى: إنه ٌنزل على النبً 
ً ٌمول: أعوذ باهلل من ؼضب رسول هللا، لال: فمال ٌكون ٌنزل علٌه شًء من أمره؛  فبمً لابما

َرِر{: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  ٌُْر أُوِلً الضَّ  .(ٖ)« "اكتب: }َؼ
 . (ٗ)والرابع: أنها نزلت فً لوم مرضى. وهذا لول ابن عباس اٌضا

 -هللا  ؛ لال: "هم لوم كانوا على عهد رسول-رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
ال ٌؽزون معه؛ ألسمام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء ال ٌؽزون معه، وكان  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٘)المرضى فً عذر من األصحاء"
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل  ٌُْر أُوِلً الضَّ لوله تعالى:}اَل ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َؼ

ِ بِؤَْموَ  [، " أي: ال ٌتساوى من لعد عن الجهاد من المإمنٌن مع من 5٘اِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم{ ]النساء : َّللاَّ
 .(ٙ)جاهد بماله ونفسه فً سبٌل هللا ؼٌر أهل األعذار"

المعنى: ال ٌستوي الماعدون والمجاهدون إال أولو الضرر، فإنهم ٌساوون  لال الزجاج:"
د الضرر، والضرر أن ٌكون ضرٌرا أو أعمى أو زمنا المجاهدٌن، ألن الذي ألعدهم عن الجها

 .(2)أو مرٌضا"
َرِر{" ٌعنً: عبد هللا بن جح  األسدي، وابن أم مكتوم من  ٌُْر أُوِلً الضَّ لال مماتل:} َؼ

 .(1)أهل العذر"
هم وتمطعهم عن الجهاد ال ٌستوي  لال الواحدي:" اء الذٌن ال علَّة بهم تضرُّ أي: األصحَّ

 .(5)هإالء ]والمجاهدون بؤموالهم وأنفسهم["
أي: ال مساواة بٌنهم وبٌن من لعد عن الجهاد من ؼٌر علة. وفابدته  لال البٌضاوي:"

تذكٌر ما بٌنهما من التفاوت لٌرؼب الماعد فً الجهاد رفعا لرتبته وأنفة عن انحطاط 
 .(ٓٔ)منزلته"

                                                             
 سٌؤتً تخرٌجه. (ٔ)
 .5/5ٖ(:صٕٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
/ ٖالمسندة، و"اإلصابة" : 2ٗ٘، ٙٗ٘/ 1(:ص5ٖ2ٖأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مسنده"؛ كما فً "المطالب العالٌة": )(ٖ)

 ، وعنه2٘ٔ، ٙ٘ٔ/ ٖ(:ص1ٖ٘ٔ، وأبو ٌعلى فً "المسند" )ٔٙ، ٓٙ/ 1(:ص2ٖٙٓ، و"إتحاؾ الخٌرة المهرة": )5ٕٓ
، والبزار 1ٕٔ، 1ٕٓ/ 1ٔ(:ص1٘ٙ، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )-"موارد"(  - 2ٖٖٔابن حبان فً "صحٌحه" )

/ 5ٖٓٔرلم  1ٕٔ/ ٕ"كشؾ"(، وابن أبً عاصم فً "اآلحاد والمثانً" ) - ٙٗ، ٘ٗ/ ٖ(:صٖٕٕٓفً "مسنده" :) رلم 
، جمٌعهم من طرٌك عبد الواحد بن زٌاد: 5ٗٔ، 1ٗٔ/ ٗ( :صٖٓ٘ٔ(، والطحاوي فً "مشكل اآلثار":)5ٖٕ٘رلم  1٘

 ثنا عاصم بن كلٌب عن أبٌه عن الفلتان به.
 وهذا سند صحٌح؛ رجاله ثمات.

 سٌؤتً تخرٌجه. (ٗ)
، والبٌهمً: 2ٗٔ/ ٗ، والطحاوي فً "مشكل اآلثار" : 1ٕٔ/ ٕٔ(:ص22ٕ٘ٔأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(٘)
 ً عن أبً نضرة عن ابن عباس به.، من طرق عن أبً عمٌل الدورلٕٗ/ 5

 : "رواه الطبرانً من طرٌمٌن، ورجال أحدهما ثمات".\5/ 2لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" :
 للنا: إسناده صحٌح.

 (، وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.ٕٗٙ/ ٕوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .2ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖ-5ٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٖٕالوجٌز: (5)
 .5ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
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فموله تعالى:}ال ٌَْستَِوي اْلَماِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن { كان مطلما ، فلما نزل  لال ابن كثٌر:"
َرِر { صار ذلن مخرجا لذوي األعذار المبٌحة لترن الجهاد بوحً  ٌُْر أُوِلً الضَّ  -سرٌع : } َؼ

 .(ٔ)عن مساواتهم للمجاهدٌن فً سبٌل هللا بؤموالهم وأنفسهم" -من اْلعََمى والعََرج والمرض 
 .(ٕ)والضرر: "المرض، أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها."

اسم عام لكل ما ٌضر باإلنسان فً بدنه ونفسه، وعلى سبٌل والضرر:  لال الراؼب:"
 الكفاٌة عبر عن األعمى بالضرٌر.

فإن لٌل: كٌؾ ٌصح حمله على األمراض النفسٌة، ولد لال فً ذم الكفار: }فًِ لُلُوبِِهْم 
 [؟َٓٔمَرٌض{ ]البمرة : 

ما ذموا به فهو لٌل: إن الذي عذرهم هللا تعالى فٌه هو ما لم ٌكن اإلنسان نفسه سببه، و
المرض، أي الجهل الذي ٌكون هو سبب استجبلبه من ترن إصؽابه إلى الحك، وإهمال نفسه من 

 .(ٖ)العادات الجمٌلة"
لال الزمخشري:"فإن للت: معلوم أن الماعد بؽٌر عذر والمجاهد ال ٌستوٌان، فما فابدة 

م والبون البعٌد، لٌؤنؾ الماعد نفى االستواء؟ للت: معناه اإلذكار بما بٌنهما من التفاوت العظٌ
وٌترلع بنفسه عن انحطاط منزلته، فٌهتز للجهاد وٌرؼب فٌه وفً ارتفاع طبمته، ونحوه }َهْل 

[ ، أرٌد به التحرٌن من حمٌة الجاهل وأنفته 5ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الزمر : 
 .(ٗ)نفسه عن صفة الجهل إلى شرؾ العلم"لٌهاب به إلى التعلم، ولٌنهض ب

إن بالمدٌنة ألواًما ما ِسْرتُم من َمِسٌر ، وال لطعتم »عن أنس؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " 
 .(٘)«"نعم حبسهم العذر» ، لالوا : وهم بالمدٌنة ٌا رسول هللا ؟ لال:«من واد إال وهم معكم فٌه 

برفع"الراء"، وهً لراءة ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم ، «ؼٌر أولً الضرر:»ولربت 
 .(ٙ)، بالنصب«ؼٌر»وحمزة، ولرأ نافع والكسابً وابن عامر

ُ اْلُمَجاِهِدٌَن بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلمَاِعِدٌَن َدَرَجةً{ ]النساء :  َل َّللاَّ [، 5٘لوله تعالى:}فَضَّ
 .(2)من أهل األعذار درجة" "أي فضل هللا المجاهدٌن على الماعدٌن

فضل هللا المجاهدٌن بؤموالهم وأنفسهم ، على الماعدٌن من أولً  لال الطبري:أي:"
 .(1)الضرر ، فضٌلة واحدة وذلن بفضل جهاده بنفسه ، فؤما فٌما سوى ذلن ، فهما مستوٌان"

ها وإن ألنَّ المجاهدٌن باشروا الطَّاعة والماعدٌن من أهل العذر لصدو لال الواحدي:"
ة والنٌَّة على لصد الجهاد فمباشرة الطَّاعة فوق لصدها بالّنٌِّة" كانوا فً الهمَّ
(5). 

ُ اْلُحْسَنى{ ]النساء :  [، " أي: وكبلً من المجاهدٌن 5٘لوله تعالى:}َوكُبلًّ َوَعَد َّللاَّ
 .(ٓٔ)والماعدٌن بسبب ضرٍر لحمهم وعدهم هللا الجزاء الحسن فً اآلخرة"

 .(ٔٔ)من المجاهدٌن والماعدٌن المعذورٌن" ي:"لال الواحدي:أ
 .(ٕٔ)وهً الجنة ، وهللا ٌإتً كل ذي فضل فضلَه" لال لتادة:"
 .(ٖٔ)}الحسنى{، الجنة" لال السدي:"

                                                             
 .1ٖٙ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٓٗٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٗ٘٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .(ٖٓٔ/ٖ( والمسند )1ٖ1ٕصحٌح البخاري برلم )(٘)
، والسبعة فً 5ٕ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٕٗٙ/ٔ، ومعانً المرآن لؤلخف :5٘ٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)

 .2ٖٕالمراءات:
 .2ٖٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5/5٘تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖٕالوجٌز: (5)
 .2ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٖٕالوجٌز: (ٔٔ)
 .5/5ٙ(:صٖٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5/5ٙ(:صٕٗ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 .(ٔ)أي: وعد الجنة" لال الزجاج:"
أي : الجنة والجزاء الجزٌل. وفٌه داللة على أن الجهاد لٌس بفرض  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)عٌن بل هو فرض على الكفاٌة"
وكل فرٌك من الماعدٌن والمجاهدٌن }وعد هللا الحسنى{، أى:  لال الزمخشري:أي:"

 .(ٖ)المثوبة الحسنى وهً الجنة وإن كان المجاهدون مفضلٌن على الماعدٌن درجة"
أي ووعد هللا كبل ممن جاهد ولعد عن الجهاد عجزا منه مع تمنى المدرة  لال المراؼً:"

 .(ٗ)علٌه المثوبة الحسنى وهى الجنة، فكل منهما كامل اإلٌمان مخلص هلل فى العمل"
 .(٘)فوعد المتخلفٌن عن الجهاد الحسنى على اإلٌمان" لال اإلمام الشافعً:"

ُ اْلُمَجاِهِدٌ َل َّللاَّ [، "أي: 5َ٘ن َعلَى اْلمَاِعِدٌَن أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:}َوفَضَّ
 .(ٙ)وفضل هللا المجاهدٌن فً سبٌل هللا على الماعدٌن بؽٌر عذر بالثواب الوافر العظٌم"

 .(2)على الماعدٌن من المإمنٌن ؼٌر أولً الضرر" لال ابن جرٌج:"
أراد بالماعدٌن هنا: ؼٌر أولً الضرر، فضل هللا المجاهدٌن علٌهم أجرا  لال السمعانً:"

 .(1)عظٌما"
وفضل هللا المجاهدٌن بؤموالهم وأنفسهم على الماعدٌن من ؼٌر أولً  لال الطبري:أي:"
 .(5)الضرر ، أجًرا عظًٌما"

 الفوائد:
 مدح هللا تعالى للمجاهدٌن، وبٌان فضل الجهاد واإلنفاق فٌه. -ٔ
فالصحابة خٌر هذه األمة ببل شن ولكنهم على  -رضوان هللا علٌهم-بٌان فضل الصحابة -ٕ

 مراتب بعضهم أفضل من بعض.
 هذا وعلى، ؼٌرهم على هللا سبٌل فً والمجاهدٌن اإلسبلم، إلى السابمٌن فضلفً اآلٌة بٌان ل-ٖ

 النبً خصهم ولد الصحابة، من ؼٌرهم على بدر أهل والجماعة السنة أهل فضل السابك األساس
 أهل على اطلع هللا لعل: "لال لما ؼٌرهم فٌها ٌشاركهم لم بؤفضلٌة حدٌثه فً وسلم علٌه هللا صلى
 .(ٓٔ)"لكم ؼفرت فمد أو الجنة، لكم وجبت فمد شبتم ما اعملوا: فمال بدر

 الجنة، فً بؤنهم بؤعٌانهم علٌهم للنص هإالء على العشرة تفضٌل السنة فً جاء وكذلن 
 بن الرحمن وعبد خوٌلد، بن وطلحة العوام، بن والزبٌر وعلً، وعثمان، وعمر، بكر، أبو وهم

 .(ٔٔ)زٌد بن وسعٌد ولاص، أبً بن وسعد الجراح، بن عبٌدة وأبو عوؾ،
 باتباع أمرنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ألن الممدمة؛ فً فهم األربعة الخلفاء أما

 بسنتً علٌكم …: "عنه هللا رضً سارٌة بن العرباض حدٌث فً جاء كما ؼٌرهم دون سنتهم
 .(ٕٔ).."بعدي من المهدٌٌن الراشدٌن الخلفاء وسنة

                                                             
 .5ٖ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .11ٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗ٘٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٕٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٙٗٙ/ٕتفسٌر الؽمام الشافعً: (٘)
 .2ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .52-5/5ٙ(:صٕ٘٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 . 1ٙٗ/ٔ(تفسٌر السمعانً:1)
 .5/5ٙتفسٌر الطبري: (5)
، وأبو داود 5ٗٔٔ/ٗجٖٙ، ومسلم فً كتاب فضابل الصحابة باب ٓٔ/٘ج5أخرجه البخاري فً كتاب المؽازي باب (ٓٔ)

، والدارمً فً كتاب الرلاق باب 5ٓٗ/٘جٔٙ، والترمذي فً كتاب التفسٌر باب 1ٓٔ/ٖج1ٓٔفً كتاب الجهاد باب 
 .1ٓ/ٔ، وأحمد فً المسند ٖٖٔ/ٕفضل أهل بدر 

، وابن ماجة فً 5ٖ/٘ج5، وأبو داود فً كتاب السنن باب 2ٕٗٙ/٘جٕٙالترمذي كتاب المنالب باب انظر :سنن (ٔٔ)
 .1ٗ/ٔجٔٔممدمة سننه باب 

، وابن ماجة فً ممدمة ٖٕٔ/٘جٙ، وأبو داود فً كتاب السنة باب ٕٗٗ/٘جٙٔأخرجه الترمذي فً كتاب العلم باب (ٕٔ)
 .ٗٗ/ٔرمً فً ممدمة سننه باب اتباع السنة ، والدإٙٔ/ٗ، وأحمد فً المسند ج٘ٔ/ٔجٙسننه باب 
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 زمن فً الناس بٌن نخٌر كنا: "عمر ابن لال األلوال، أرجح فً الترتٌبهذا  على وهم
 .(ٔ)"عنهم هللا رضً عفان بن عثمان ثم عمر، ثم بكر أبا فنخٌر وسلم علٌه هللا صلى النبً

 بكر أبً بعد عثمان تمدٌم الحدٌث هذا وفً: "الحدٌث هذا على تعلٌمه فً حجر ابن ولال
: بموله وختمه ذلن فً الخبلؾ حكى ثم" السنة أهل جمهور عند المشهور هو كما وعمر،

 .(ٕ)"للجمهور حجة الباب وحدٌث"
 أبً بعد وعمر بكر أبو وسلم علٌه هللا صلى النبً بعد األمة وخٌر: "أحمد اإلمام ولال

 راشدون خلفاء وهم عثمان، على لوم وولؾ عثمان، بعد وعلً عمر، بعد وعثمان بكر،
 .(ٖ)"الناس خٌر األربعة هإالء بعد وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب ثم مهدٌون،

 على السلؾ جمهور إن ثم عمر، ثم بكر، أبو اإلطبلق على أفضلهم: "الصبلح ابن ولال
 وأهل الحدٌث أصحاب مذاهب علٌه استمر الذي هو عثمان وتمدٌم ،…علً على عثمان تمدٌم
 أن على مجمعون أصحابنا: البؽدادي منصور أبو لال فمد صنفاً، أصنافهم أفضل وأما السنة،
 أهل ثم أحد، أصحاب ثم البدرٌون، ثم العشرة، تمام إلى البالون الستة ثم األربعة الخلفاء أفضلهم
 المهاجرٌن من األولٌن السابمٌن تفضٌل المرآن نص وفً: الصبلح ابن لال. الرضوان بٌعة

 .(ٗ).."المسٌب بن سعٌد لول فً المبلتٌن إلى صلوا الذٌن وهم واألنصار
 العشرة بمٌة وتمدٌم عثمان بعد علً تمدٌم لاطبة السنة أهل عند تمرر: "حجر ابن ولال

 .(٘)"ذلن وؼٌر ٌشهدها لم من على بدر أهل وتمدٌم ؼٌرهم، على المبشرة
وأجمعوا على أن خٌر المرون لرن الصحابة، ثم الذٌن ٌلونهم على ما  لال االشعري:"

وعلى أن خٌر الصحابة أهل بدر، وخٌر أهل بدر العشر، وخٌر  ،(ٙ)«خٌركم لرنً»لال ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(2)"علٌهمرضوان هللا  -العشرة األبمة األربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علً 

احتج بهذه اآلٌة المظهرة لفضل المال من لال: إن الؽنى أفضل من الفمر وإن متعلمه بها -ٗ

 .(1)لبٌن
وتؤمل حسن هذا االنتمال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوٌة أوال بٌن المجاهد وؼٌره  -٘

ح بتفضٌل المجاهد على الماعد بدرجة ثم انتمل إلى تفضٌله  بالمؽفرة والرحمة ثم صرَّ
وهذا االنتمال من حالة إلى أعلى منها عند التفضٌل والمدح أو النزول من حالة إلى ، والدرجات

 .أحسن لفظا وأولع فً النفس -ما دونها عند المدح والذم 
 المرآن

ُ َغفُوًرا َرِحيًما )  [3ٙ({ ]النساء : 3ٙ}َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمةً َوَكاَن ّللا 
 التفسٌر:

هذا الثواب الجزٌل منازل عالٌة فً الجنات من هللا تعالى لخاصة عباده المجاهدٌن فً سبٌله، 
ومؽفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ٌنعمون فٌها. وكان هللا ؼفوًرا لمن تاب إلٌه وأناب، رحًٌما بؤهل 

 طاعته، المجاهدٌن فً سبٌله.

                                                             
، ٕٗ/٘ج1، وانظر سنن أبً داود كتاب السنة باب 5ٔٔ/ٗجٗأخرجه البخاري فً كتاب فضابل الصحابة باب (ٔ)

 .5ٕٙ/٘ج5ٔوالترمذي كتاب المنالب باب 
 .ٖٗ، ٙٔ/2انظر فتح الباري (ٕ)
 .12رسالة السنة: (ٖ)
 .5ٕٙ، 1ٕٙعلوم الحدٌث :(ٗ)
 .1٘/2ري فتح البا(٘)
، 2ٔ/2الحدٌث أخرجه النسابً بهذا اللفظ من رواٌة عمران بن حصٌن فً كتاب األٌمان والنذور باب الوفاء بالنذر (ٙ)

وأخرجه البخاري من رواٌة عبد هللا بن مسعود بلفظ: "خٌر الناس لرنً" ومن رواٌة عمران بن حصٌن "خٌر أمتً 
، وأبو 5ٕٙٔ/ٗجٕ٘، ومسلم فضابل الصحابة باب 15ٔ/ٗجٔالنبً باب لرنً". )انظر البخاري كتاب فضابل أصحاب 

 .ٓٓ٘/ٗج٘ٗ، والترمذي فً كتاب الفتن باب ٗٗ/٘جٓٔداود فً كتاب السنة باب 
ذهب األشعري إلى هذا التفضٌل كما سبمه ، 2ٓٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب االبواب، اإلجماع السادس واالربعون:ص (2)

 .وم المرآن والسنةؼٌره إلٌه أخذاً من مفه
 .51/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
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[، أي:" هذا الثواب الجزٌل 5َٙوَمْؽِفَرةً َوَرْحَمةً{ ]النساء : لوله تعالى:}َدَرَجاٍت ِمْنهُ  
منازل عالٌة فً الجنات من هللا تعالى لخاصة عباده المجاهدٌن فً سبٌله، ومؽفرة لذنوبهم، 

 .(ٔ)ورحمة واسعة ٌنعمون فٌها"
فضابل منه ومنازل من منازل الكرامة، وصفح لهم عن ذنوبهم ،  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)لٌهم بترن عموبتهم علٌها، ورأفة بهم "فتفضل ع
 .(ٖ)أَْي: منازَل بعُضها فوَق بعٍض من منازل الكرامة" لال الواحدي:" 
 .(٘)"درجة: ٌعنً: فضٌلة "ولال أٌضا: .(ٗ)""ٌعنً: فضابل ورحمةلال سعٌد بن جبٌر: 

 [، على ألوال:5ٙلوله تعالى:}َدَرَجاٍت ِمْنهُ{ ]النساء : وختلؾ فً تفسٌر 
 .(ٙ)". وهذا لول لتادةاإلسبلم درجة، والهجرة درجة، والمتل فً سبٌل هللا درجةأحدها: أن:"
 .(2)عنى بذلن درجات الجنة. وهذا لول ابن محٌرٌزأنه  والثانً:
الدرجات: سبعون درجة ، ما بٌن الدرجتٌن ُحْضُر الفرس الجواد  لال ابن محٌرٌز:" 

ر سبعٌن سنة " الُمَضمَّ
(1). 
هً السبع التً ذكرها فً سورة براءة:}َما َكاَن ألْهِل «: الدرجات" »والثالث: لال ابن زٌد: 

ِ َوال ٌَْرَؼبُوا بِؤَْنفُِسِهْم َعْن نَ ْفِسِه ذَِلَن اْلَمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األْعَراِب أَْن ٌَتََخلَّفُوا َعْن َرسُوِل َّللاَّ
 ٕٓٔؤٌ َوال نََصٌب{، فمرأ حتى بلػ: }أَْحَسَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{]سورة التوبة : بِؤَنَُّهْم ال ٌُِصٌبُُهْم َظمَ 

[. لال : هذه السبع الدرجات. لال : وكان أول شًء ، فكانت درجة الجهاد ُمْجملة ، فكان ٕٔٔ -
له الذي جاهد بماله له اسٌم فً هذه ، فلما جاءت هذه الدرجات بالتفصٌل أخرج منها ، فلم ٌكن 

منها إال النفمة ، فمرأ : }ال ٌُِصٌبُُهْم َظَمؤٌ َوال َنَصٌب{، ولال : لٌس هذا لصاحب النفمة. ثم لرأ : 
 .(5)}َوال ٌُْنِفمُوَن نََفمَةً{، لال : وهذه نفمة الماعد"

أن ٌكون معنًٌّا به: درجات الجنة ، كما لال ابن محٌرٌز، ألن  " -وهللا أعلم-واالصواب  

« األجر»ره : }درجات منه{: ترجمة وبٌان عن لوله :}أجًرا عظًٌما{، ومعلوم أن لوله تعالى ذك
 .(ٓٔ)، إنما هو الثواب والجزاء"

لال ابن عطٌة:" ودرجات الجهاد لو حصرت أكثر من هذه، لكن ٌجمعها بذل النفس  
األعمال واالعتمال بالبدن والمال فً أن تكون كلمة هللا هً العلٌا، وال شن أن بحسب مراتب 

ودرجاتها تكون مراتب الجنة ودرجاتها، فاأللوال كلها متماربة، وبالً اآلٌة وعد كرٌم 
 .(ٔٔ)وتؤنٌس"

 :(ٕٔ)[، على لولٌن5ٙواختلؾ فً موضع نصب لوله تعالى:}َدَرَجاٍت{ ]النساء : 
[، وهو 5َ٘عِظًٌما{]النسساء:أحدهما، أن لوله: }َدَرَجاٍت{، فً موضع نصب بدال من لوله:}أَْجًرا 
 مفسر لآلخر، المعنى: فضل هللا المجاهدٌن درجات ومؽفرة ورحمة.

ً على إضمار فعل على أن تون توكٌدا لـ:}أَْجًرا  والثانً: أن ٌكون}َدَرَجاٍت{ منصوبا
[، كما تمول: لن علً ألؾ درهم عرفا، كؤنن للت أعرفها عرفا، ألن األجر 5َ٘عِظًٌما{]النسساء:

ظٌم هو رفع الدرجات من َّللاَّ جلَّ وعزَّ والمؽفرة والرحمة، وكؤنه لٌل: ؼفر َّللاَّ لُهْم مؽفرة، الع
 «.َؼفَر وَرِحَم وفَضَّل»وأَجرهم أجراً عظٌماً، ألن لوله: }أَْجًرا َعِظًٌما{، فٌه معنى 

                                                             
 5ٗ.التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55، 5/52تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕالوجٌز: (ٖ)
 .ٗٗٓٔ/ٖ(:ص1٘1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٗٓٔ/ٖ(:ص1ٕ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1٘5٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1٘2٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1٘2٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .51-5/52(:صٕٙ٘ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .5/51تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .51/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 51/ٕ، والمحرر الوجٌز:5ٗ-5ٖ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕٔ)
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بة درجة ، أعدها هللا إن  فً الجنة ما »عن أبً سعٌد الخدري لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(ٔ)«"للمجاهدٌن فً سبٌله، ما بٌن كل درجتٌن كما بٌن السماء واألرض

، «من بلػ بسهم فله أجره درجة»عن عبد هللا بن مسعود لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : و 
بٌن الدرجتٌن أما إنها لٌست بعتبة أمن ، ما »فمال رجل : ٌا رسول هللا ، وما الدرجة ؟ فمال : 

 .(ٕ)«"مابة عام 
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  [، أي:" وكان هللا ؼفوًرا لمن تاب إلٌه 5ٙلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٖ)وأناب، رحًٌما بؤهل طاعته، المجاهدٌن فً سبٌله"

 .(ٗ)بفضل سبعٌن درجة" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(٘)اهدٌن والماعدٌن"ٌرٌد: للفرٌمٌن جمٌعا، للمج لال الواحدي:"

ولم ٌزل هللا }ؼفوًرا{ لذنوب عباده المإمنٌن ، ٌصفح لهم عن العموبة  لال الطبري:أي:"
 .(ٙ)علٌها }رحٌما{ بهم ، ٌتفضل علٌهم بنعمه ، مع خبلفهم أمره ونهٌه ، وركوبهم معاصٌه"

 .(2)عن ابن عباس فً لوله:" }َوَكاَن{، لال: وكذلن كان لم ٌزل"
 الفوائد:

َدَرَجاٍت  لال تعالى:} ،أهل الجنة طوابؾ متفاوتة، ولهم َدَرٌج كثٌرةٌ من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن  -ٔ
 .[ٖٙٔكما لال تعالى: }هم درجاٌت عند هللا{ ]آل عمران: { ، وِمْنهُ َوَمْؽِفَرةً 

 .تفاضل المإمنٌن بزٌادة األعمال واآلٌة تدل على-ٕ
: صٌؽة مبالؽة، «ؼفور»، فالـ«الرحٌم»، «الؽفور»ما:إثبات اسمٌن من اسماء هللا تعالى، وه-ٖ

واسم ، ولد ورد فً المرآن الكرٌم إحدى وتسعٌن مرة -كثرة الؽفر لذنوب عباده التاببٌنٌدل على 
ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب بؤن هداهم إلى اإلٌمان فً « الرحٌم»

بم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول سبحانه: }َوَكاَن ِباْلُمْإِمِنٌَن الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الدا

 ٌفٌد أنه سبحانه ٌؽفر «الرحٌم»باسم «الؽفور»[، وأن التران اسمٖٗاألحزاب آٌة ]َرِحٌماً{ 
للمستؽفرٌن والتاببٌن ألنه واسع الرحمة. بمعنى أنه ٌؽفر لمن تاب إلٌه وأناب رحمة منه لهذا 

وٌتداركه بمؽفرته لهلن وخسر. ولهذا ٌشٌر لوله تعالى: }لَاال َربََّنا َظلَْمنَا العبد، ألنه لو لم ٌرحمه 
ولوله: }َوإِالَّ تَْؽِفْر ِلً [، ٖٕ :األعراؾ]أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لََنا َوتَْرَحْمنَا َلنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ 

 .(1)[2ٗ :هود ]َوتَْرَحْمنًِ أَكُْن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ 
 

 المرآن
اْْلَْرِض لَالُوا }إِن  ال ِذيَن تََوف اهُُم اْلَماَلئَِكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم لَالُوا فِيَم كُْنتُْم لَالُوا كُن ا ُمْستَْضعَِفيَن فِي 

ِ َواِسعًَة فَتَُهاِجُروا فِيَها فَؤُولَئَِن َمؤَْواهُْم َجَهن ُم  ({ ]النساء 33َوَساَءْت َمِصيًرا )أَلَْم تَكُْن أَْرُض ّللا 
 :33] 

 التفسٌر:
إن الذٌن توفَّاهم المبلبكة ولد ظلموا أنفسهم بمعودهم فً دار الكفر وترن الهجرة، تمول لهم 
المبلبكة توبًٌخا لهم: فً أي شًء كنتم من أمر دٌنكم؟ فٌمولون: كنا ضعفاء فً أرضنا، عاجزٌن 

                                                             
وهو عند البخاري من حدٌث أبً ، ٗٗٓٔ/ٖ(:ص1٘ٓ٘ابن أبً حاتم )و( ، 11ٗٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٔ)

 .(25ٕٓهرٌرة رضً هللا عنه ال من حدٌث أبً سعٌد الخدري برلم )
 .ٗٗٓٔ/ٖ(:ص1٘ٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 5ٗ.التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٙٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٕالتفسٌر الوسٌط للواحدي: (٘)
 .5/55تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٙٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
-2ٕ:صٙٗ، وع5ٗ:ص٘ٗانظر: مفهوم األسماء والصفات، سعد ندا، مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، ع (1)

2ٖ. 
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لهم توبٌخا: ألم تكن أرض هللا واسعة فتخرجوا من أرضكم عن دفع الظلم والمهر عنا، فٌمولون 
 إلى أرض أخرى بحٌث تؤمنون على دٌنكم؟ فؤولبن مثواهم النار، ولبح هذا المرجع والمآب.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه: 
أحدها: روي عكرمة عن ابن عباس: "أن ناسا من المسلمٌن كانوا مع المشركٌن ٌكثرون سواد 

، ٌؤتى السهم فٌرمى به، فٌصٌب أحدهم فٌمتله أو ٌضرب فٌمتل، -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  المشركٌن على رسول
فؤنزل هللا : }إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاهُُم اْلَمبَلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم{،اآلٌة"
(ٔ). 

عن عكرمة عن ابن عباس أٌضا، لال : "كان لوم من أهل مكة وفً رواٌة أخرى  
وا ٌستخفون باإلسبلم ، فؤخرجهم المشركون ٌوم بدر معهم ، فؤصٌب بعضهم ، فمال أسلموا، وكان

}إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاهُُم المسلمون:كان أصحابنا هإالء مسلمٌن، وأكرهوا! فاستؽفروا لهم، فنزلت : 
ن بمً بمكة من المسلمٌن بهذه اآلٌة ، لال : فكتب إلى م اْلَمبَلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم كُْنتُْم{،

اآلٌة، ال عذر لهم. لال : فخرجوا فلحمهم المشركون فؤعطوهم الفتنة ، فنزلت فٌهم : }َوِمَن النَّاِس 
ِ {]سورة العنكبوت :  ِ فَإِذَا أُوِذَي فًِ َّللاَّ [ ، إلى آخر اآلٌة ، فكتب المسلمون َٓٔمْن ٌَمُوُل آَمنَّا ِباَّللَّ

وأٌسوا من كل خٌر ، ثم نزلت فٌهم : }إِنَّ َربََّن ِللَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما إلٌهم بذلن ، فحزنوا 
[ ، فكتبوا إلٌهم ٓٔٔفُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لََؽفُوٌر َرِحٌٌم {، ]سورة النحل : 

لمشركون ، فماتلوهم حتى نجا من نجا ، بذلن : إن هللا لد جعل لكم مخرًجا، فخرجوا فؤدركهم ا
 .(ٕ)ولُتِل من لتل"

والثانً: عن ابن جرٌج عن عكرمة:" لوله: }إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاهُُم اْلَمبَلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم 
الحارث بن نزلت فً لٌس بن الفاكه بن المؽٌرة ، وكُْنتُْم{ إلى لوله: }َوَساَءْت َمِصًٌرا{؛ لال:

زمعة بن األسود ، ولٌس بن الولٌد بن المؽٌرة ، وأبً العاص بن ُمنبّه بن الحجاج وعلً بن أمٌة 
بن خلؾ، لال : لما خرج المشركون من لرٌ  وأتباعهم لمنع أبً سفٌان بن حرب وِعٌِر لرٌ  

لة، خرجوا معهم شباب كارهٌن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ، وأْن ٌطلبوا ما نٌِل منهم ٌوم نَخْ 
كانوا لد أسلموا واجتمعوا ببدر على ؼٌر موعد ، فمتلوا ببدر كفاًرا ، ورجعوا عن اإلسبلم ، 

 .(ٗ). وروي عن ابن إسحاق نحو ذلن(ٖ)"وهم هإالء الذٌن سمٌناهم
ار عن ابن جرٌج ، لال مجاهد : "نزلت هذه اآلٌة فٌمن لتل ٌوم بدر من الضعفاء من كف والثالث:
 .(٘)"لرٌ 

هم أناس من المنافمٌن تخلَّفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم ٌخرجوا معه إلى  والرابع: ولال الضحان:"
المدٌنة ، وخرجوا مع مشركً لرٌ  إلى بدر ، فؤصٌبوا ٌومبذ فٌمن أصٌب ، فؤنزل هللا فٌهم 

 .(ٙ)هذه اآلٌة"
ثنا أن هذه اآلٌة أنزلت فً أناس تكلّموا باإلسبلم من أهل مكة ،  والرابع: ولال لتادة:" ُحّدِ

فخرجوا مع عدّوِ هللا أبً جهل ، فمتلوا ٌوم بدر ، فاعتذروا بؽٌر عذر ، فؤبى هللا أن ٌمبَل 
 .(2)منهم"

أن الرواٌات جمٌعها متماربة، وأن " المراد بهذه اآلٌة إلى لوله  -وهللا أعلم-الظاهر 
ماعة من أهل مكة كانوا لد أسلموا وأظهروا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص اإلٌمان به، فلما هاجر :}مصٌرا{، ج

                                                             
، والنسابً فً ٘ٙ/5(:ص2ٓ1٘، و)ٖٕٗ/ٔ(:صٖٓٙ، والطبرانى فً "األوسط" )ٓٙ/ٙ(:ص5ٙ٘ٗأخرجه البخاري)(ٔ)

 . ]صحٌح[٘ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٕٙ٘، وابن أبً حاتم)ٗٓٔ-ٖٓٔ/5(:صٕٔٙٓٔ(، والطبري)ٗ٘ٓٔٔ"الكبرى" )
 .ٙٗٓٔ/ٖ(:ص1ٖٙ٘، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ-ٕٓٔ/5(:صٕٓٙٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/5(:صٕٗٙٓٔأخرجه الطبري)(ٖ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/5(:صٕٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
. سنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه ثبلث علل: األولى: اإلرسال. الثانٌة: ابن جرٌج لم ٙٓٔ-٘ٓٔ/5(:صٕٗٙٓٔالطبري)أخرجه (٘)

 لم ٌسمع من عكرمة. الثالثة: سنٌد صاحب "التفسٌر" ضعٌؾ.
 .1ٓٔ/5(:ص1ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/5(:ص2ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألاموا مع لومهم، وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم لوم مع 
 .(ٔ)الكفار فمتلوا ببدر، فنزلت اآلٌة فٌهم"

[، أي:" إن الذٌن 52ِذٌَن تََوفَّاهُُم اْلَمبَلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ الَّ  
 .(ٕ)توفَّاهم المبلبكة ولد ظلموا أنفسهم بمعودهم فً دار الكفر وترن الهجرة"

المعنى: تتوفاهم فً حال ظلمهم أْنفَُسُهم، ٌُعنَى به: المشركون الذٌن تخلفوا  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -ة إِلى النبً عن الهجر
هم ناس من أهل مكة أسلموا ولم ٌهاجروا حٌن كانت الهجرة  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)فرٌضة"

[، " أي: تمول لهم المبلبكة فً أّي شًء كنتم 52لوله تعالى:}لَالُوا فٌَِم كُْنتُْم{ ]النساء : 
 .(٘)من أمر دٌنكم؟"

 .(ٙ)ٌمول: فً أي شًء كنتم" لال مماتل:"
أي: لال المبلبكة للمشركٌن: فٌم كنتم؟ أي: أكنتم فً المشركٌن أم فً  لال الزجاج:"

 .(2)؟ وهذا سَإال توبٌخ" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب دمحم 
أي: فً ماذا كنتم؟ أو فً أي الفرٌمٌن كنتم؟ أفً المسلمٌن؟ أم فً  لال البؽوي:"
 .(1)"ٌخ وتعٌٌر فاعتذروا بالضعؾ عن مماومة أهل الشرنالمشركٌن؟ سإال توب
أي: على أي حال كنتم؟ وبؤي شًء تمٌزتم عن المشركٌن؟ بل كثرتم  لال السعدي:"

سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المإمنٌن، وفاتكم الخٌر الكثٌر، والجهاد مع رسوله، والكون 
مع المسلمٌن، ومعاونتهم على أعدابهم. ، ]و[ هذا الوعٌد الشدٌد لمن ترن الهجرة مع لدرته 

 .(5)الذٌن ٌمبضون روحه ٌوبخونه بهذا التوبٌخ العظٌم"علٌها حتى مات، فإن المبلبكة 
[، أي:" فٌمولون: كنا 52لوله تعالى:}لَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : 

 .(ٓٔ)ضعفاء فً أرضنا، عاجزٌن عن دفع الظلم والمهر عنا"
فؤَعلم َّللاَّ أَنهم كانوا مستضعفٌن عن الهجرة" لال الزجاج:"

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)لالوا كنا مستضعفٌن بمكة" لال مجاهد:"
 .(ٖٔ)ٌعنً: كنا ممهورٌن بؤرض مكة ال نطٌك أن نظهر اإلٌمان" لال مماتل:"
أي: ضعفاء ممهورٌن مظلومٌن، لٌس لنا لدرة على الهجرة. وهم ؼٌر  لال السعدي:"

صادلٌن فً ذلن ألن هللا وبخهم وتوعدهم، وال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها، واستثنى المستضعفٌن 
 (ٗٔ)حمٌمة"

فإن للت: كٌؾ صح ولوع لوله كنا مستضعفٌن فً األرض جوابا  لال الزمخشري:"
 الجواب أن ٌمولوا: كنا فً كذا أو لم نكن فً شًء؟  عن لولهم }فٌم كنتم{ ؟ وكان حك

للت: معنى }فٌم كنتم{، للتوبٌخ بؤنهم لم ٌكونوا فً شًء من الدٌن، حٌث لدروا على 
المهاجرة ولم ٌهاجروا، فمالوا: كنا مستضعفٌن اعتذارا مما وبخوا به واعتبلال باالستضعاؾ، 

                                                             
 .55/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗ/ٕمعانً المرىن: (ٖ)
 .٘٘٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٙٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .5٘ٔتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٗالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5٘/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٙ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5٘ٔتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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فبكتتهم المبلبكة بمولهم ألم تكن أرض هللا  وأنهم لم ٌتمكنوا من الهجرة حتى ٌكونوا فً شًء،
 .(ٔ)واسعة فتهاجروا فٌها"

ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها{ ]النساء :  [، أي:" فٌمولون 52لوله تعالى:}لَالُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض َّللاَّ
 لهم توبٌخا: ألم تكن أرض هللا واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحٌث تؤمنون على

 .(ٕ)دٌنكم؟"
 .(ٖ)لالوا: إذا عمل فٌها بالمعاصً فاخرجوا" لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٗ)ٌعنً أرض هللا المدٌنة }فتهاجروا فٌها{؟ ٌعنً إلٌها" لال مماتل:"
أرادوا أنكم كنتم لادرٌن على الخروج من مكة إلى بعض الببلد التً  لال الزمخشري:"

ال تمنعون فٌها من إظهار دٌنكم ومن الهجرة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما فعل المهاجرون إلى أرض 
الحبشة. وهذا دلٌل على أن الرجل إذا كان فً بلد ال ٌتمكن فٌه من إلامة أمر دٌنه كما ٌجب، 

سباب والعوابك عن إلامة الدٌن ال تنحصر، أو علم أنه فً ؼٌر بلده ألوم بحك هللا لبعض األ
 .(٘)حمت علٌه المهاجرة" -وأدوم على العبادة

وإن كان شبرا من -لال:" من فر بدٌنه من أرض  –ملسو هيلع هللا ىلص -وعن الحسن عن النبً 
 . (ٙ) ملسو هيلع هللا ىلص "استوجب به الجنة، وكان رفٌك أبٌه إبراهٌم ونبٌه دمحم -األرض

لما أسر العباس وعمٌل ونوفل، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للعباس: افد نفسن وابنً  لال السدي:"
أخٌن. لال: ٌا رسول هللا، ألم نصل لبلتن ونشهد شهادتن؟ لال: ٌا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم، 

عة فتهاجروا فٌها فؤولبن مؤواهم جهنم وساءت ثم تبل علٌه هذه اآلٌة :}ألم تكن أرض هللا واس
 .(2)مصٌرا{"

[، أي:" فؤولبن مثواهم 52لوله تعالى:}فَؤُولَبَِن َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًٌرا{ ]النساء : 
 .(1)النار، ولبح هذا المرجع والمآب"

 .(5)ٌعنً وببس المصٌر صاروا" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)عز وجل وإنما أنهم كانوا مستطٌعٌن الهجرة"فؤكذبهم هللا  لال الثعلبً:"
فؤكذبهم هللا تعالى وأعلمنا بكذبهم، ولال: }فؤولبن مؤواهم{ منزلهم }جهنم  لال البؽوي:"

 .(ٔٔ)وساءت مصٌرا{ أي: ببس المصٌر إلى جهنم"
فٌوم نزلت هذه اآلٌة، كان كل من أسلم ولم ٌهاجر فهو كافر حتى  لال السدي:"

 .(ٕٔ)ٌهاجر"
وفً هذا الذي لاله السدي نظر، والذي ٌجري مع األصول أن من مات من  ابن عطٌة:"لال 

أولبن بعد أن لبل الفتنة وارتد فهو كافر ومؤواه جهنم على جهة الخلود، وهذا هو ظاهر أمر تلن 
الجماعة وإن فرضنا فٌهم من مات مإمنا وأكره على الخروج، أو مات بمكة فإنما هو عاص فً 

مؤواه جهنم على جهة العصٌان دون خلود، لكن لما لم ٌتعٌن أحد أنه مات على ترن الهجرة، 

                                                             
 .٘٘٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٙ1٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .٘٘٘/ٔالكشاؾ: (٘)
، وتفسٌر 2ٕٔ/ ٖتفسٌر مجمع البٌان:  ، و٘٘٘/ٖٔ، وانظر: الكشاؾ:2ٕٖ/ٖأخرجه الثعلبً فً تفسٌره مرسبل: (ٙ)

 ، وؼٌرهم.11ٖ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:5ٕ/ٕ، وتفسٌر البٌضاوي:2ٖٗ/ ٘المرطبً: 
 ( .ٔٙٗ/ ٖلال الحافظ ابن حجر فى الكافً الشاؾ: أخرجه الثعلبً من مرسل الحسن. انظر الكافً الشاؾ )

 .2ٗٓٔ/ٖ(:ص1ٙ5٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٗالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .2ٗٓٔ/ٖ(:ص12ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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اإلٌمان لم ٌسػ ذكرهم فً الصحابة، ولم ٌعتد بما كان عرؾ منهم لبل، وال حجة للمعتزلة فً 
 .(ٔ)شًء من أمر هإالء على تكفٌرهم بالمعاصً"

 الفوائد:
األمة من بلد الشرن إلى بلد اإلسبلم  فرٌضة على هذه من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الهجرة"-ٔ

ومن بلد البدعة التً ٌدعوا أهلها إلٌها إلى بلد السنة وأنها بالٌة إلى أن تطلع الشمس من 
}ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ فَإٌَِّاَي فَاْعبُُدوِن{  . ومن ذلن لوله تعالى:(ٕ)"مؽربها

 .[ٙ٘]العنكبوت: 
"ال تنمطع الهجرة حتى تنمطع التوبة، وال تنمطع التوبة حتى تطلع :-ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول ولال 

 .(ٖ)الشمس من مؽربها"
ألم تكن أرض هللا واسعة } :لموله تعالى، النهً عن الممام بٌن أظهر المشركٌن الفوائد:ومن -ٕ

وهذا ٌدل على الخروج من أرض الشرن إلى أي أرض كانت  {، لال الجصاص:"فتهاجروا فٌها
 .(ٗ)"من أرض اإلسبلم

دار الجهالة ذلٌبًل مستضعفًا وهو ٌمدر على االنتمال إلى حٌث ٌخالفها ومنها: أن من ألام فً  -ٖ
إن الذٌن توفاهم المبلبكة :}فرًضا واجبًا، ألن هللا تعالى لال -وفً لول كثٌر من العلماء-فمد ترن 

ٌوعد تارن الهجرة من البلد الذي ٌكون مستضعًفا فٌه، إذا كان لادًرا ...{ اآلٌة، فمً أنفسهم ظال
علٌها مثل هذا الوعٌد، فثبت أنها فرٌضة الزمة أًٌضا. فإن الهجرة من مكة كانت واجبة لبل 
ٌتمكن  الفتح لما كان المسلم ٌخشاه بها من الفتنة على الفتنة، وأنه كان ٌعجز من إظهار دٌنه وال

كما ٌنبؽً من عبادة ربه، فؤي مسلم حرص له أو مثله فً بلد فهو فً معنى المسلمٌن كانوا 
 .(٘) ٌومبذ
لهجرة من واجبات الدٌن، ومن أفضل األعمال الصالحة، وهً سبب لسبلمة دٌن العبد وحفظ أن 

 إلٌمانه، وهً ألسام: 
صلى هللا علٌه -وحرمها رسوله األول: هجر المحرمات التً حرمها هللا فً كتابه المسم 

صلى -على جمٌع المكلفٌن وأخبر أن من هجرها فمد هجر ما حرمه هللا علٌه، ولد أخبر  -وسلم
وهذا أمر مجمل شامل  ،(ٙ)فٌما صح عنه: "المهاجر من هجر ما نهى هللا عنه" -هللا علٌه وسلم

 لجمٌع المحرمات المولٌة والفعلٌة.
بلد تظهر فٌها شعابر الشرن وأعبلم الكفر، وٌعلن فٌها المسم الثانً: الهجرة من كل 

بالمحرمات. والممٌم فٌها ال ٌمدر على إظهار دٌنه والتصرٌح بالبراءة من المشركٌن وعداوتهم، 
ومع هذا ٌعتمد كفرهم وبطبلن ما هم علٌه؛ لكن إنما جلس بٌن ظهرانٌهم شحا بالمال والوطن، 

حرما، وداخل فً حكم الوعٌد، لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن هذا عاص ومرتكب ملال أهل العلم: أن 
أَلَْم تَكُْن تََوفَّاهُُم اْلَمبلبَِكةُ َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم كُْنتُْم لَالُوا كُنَّا ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ اأْلَْرِض لَالُوا 

 ْ ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها فَؤُوَلبَِن َمؤ  .(2)َواهُْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصٌراً{أَْرُض َّللاَّ
 المرآن

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َواَل يَْهتَُدوَن َسبِياًل  ({ 33)}إاِل  اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الّرِ
 [33]النساء : 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٓٓٔ-55/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 ..5ٔلشٌخ دمحم بن عبدالوهاب:أصول الدٌن اإلسبلمً مع لواعده االربع، ا (ٕ)
 .( .ٖٕٔ٘( ، والدارمً: السٌر )55/ٗ( ، وأحمد )25ٕٗأخرجه أبو داود: الجهاد )(ٖ)
 1ٕٕ/ٖ.أحكام المرىن: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (٘)
وأحمد  ( ،1ٕٔٗ( ، وأبو داود: الجهاد )55ٙٗ( ، والنسابً: اإلٌمان وشرابعه )ٓٔالبخاري: اإلٌمان )(ٙ)
(ٕ/ٔ5ٕ9ٕ/ٕٓ5. ). 
 .ٖ٘ٔانظر: اإلٌمان والرد على اهل البدع، الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب: (2)
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الذٌن ال ٌمدرون على دفع المهر وٌعذر من ذان المصٌر العجزة من الرجال والنساء والصؽار 
 والظلم عنهم، وال ٌعرفون طرًٌما ٌخلصهم مما هم فٌه من المعاناة.

 فً سبب نزول اآلٌة والتً وجهان:
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل لوله: أحدهما: لال لتادة:" }إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن الّرِ

ُ أَْن ٌَْعفَُو َعْنُهْم تَُدوَن َسبٌِبًل{ٌَهْ  ، أناٌس من أهل مكة عذَرهم هللا فاستثناهم، فمال : }فَؤُولَبَِن َعَسى َّللاَّ
ا َؼفُوًرا{ ُ َعفُوًّ َوَكاَن َّللاَّ
(ٔ)"(ٕ). 

}إِالَّ  عن عبد هللا بن أبً ملٌكة ، عن ابن عباس أنه لال : "كنت أنا وأمً ممن َعذَر هللا:
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل{اْلُمْستَضْ   .(ٖ)"عَِفٌَن ِمَن الّرِ

، لال:مإمنون اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل{عن مجاهد فً لوله:"}والثانً: روي 
هم بمنزلة هإالء الذٌن لتلوا ببدر ضعفاء مع  :مستضعفون بمكة ، فمال فٌهم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)، اآلٌة"اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل{كفار لرٌ . فؤنزل هللا فٌهم:}
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن{ ]النساء : لوله تعالى: وٌعذر [، أي:" 51}إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن الّرِ

من ذان المصٌر العجزة من الرجال والنساء والصؽار الذٌن ال ٌمدرون على دفع المهر والظلم 
 .(٘)عنهم"

ٌعنً: المإمنٌن المخلصٌن الممهورٌن بمكة لم ٌستطٌعوا الهجرة ومنعوا  لال الثعلبً:"
دان و}المستضعفٌن{، من اللحوق بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌتجهزون للحوق به من الرجال والنساء والول

 .(ٙ)نصب على االستثناء من }مؤواهم{"
 .(2)[، أي:" الذٌن ال ٌستطٌعون الخبلص"51}اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلًَة{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(2)الخبلص"
 .(1)ٌمول لٌس لهم سعة للخروج إلى المدٌنة" لال مماتل:"

 .(5)نهوضا إلى المدٌنة" لال عكرمة:"
 .(ٓٔ)حٌلة فً المال" ولال السدي:"

 .(ٔٔ)أي: ال لوة لهم فٌخرجون من مكة إلى المدٌنة" لال ابن أبً زمنٌن:"
 .(ٕٔ)ال ٌمدرون على حٌلة وال لوة وال نفمة للخروج منها" لال الثعلبً:"
وال ٌهتدون الطرٌك الموصل لدار  [، أي:"51}َواَل ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٖٔ)"الهجرة
 وروي عن مجاهد والسدي مثل ذلن. .(ٗٔ)طرٌما إلٌها، ٌعنً: المدٌنة" لال عكمرة:"
 .(٘ٔ)ٌعنً: وال ٌعرفون طرٌما إلى المدٌنة" لال مماتل:"
اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل  وكان ابن عباس ٌمول : كنُت أنا وأمً من الذٌن } لال لتادة:"

 .(ٔ){"ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل 

                                                             
 .[55]سورة النساء : (ٔ)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:ص12ٙ٘، وابن ابً حاتم)1ٓٔ-2ٓٔ/5(:ص2ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓٔ/5(:ص2ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/5(:ص22ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:ص12ٖ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:ص12ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٓٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٔٔ)
 .2ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:ص12٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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عن أبً هرٌرة لال : "بٌنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلً العشاء إذ لال : " سمع هللا  أخرج البخاري
لمن حمده " ثم لال لبل أن ٌسجد " اللهم نَج عٌا  بن أبً ربٌعة ، اللهم نج  سلمة بن هشام ، 

َضر ، اللهم نج  الولٌد بن الولٌد ، اللهم نَج المستضعفٌن من المإمنٌن ، اللهم اشدد وطؤتن على مُ 
ِ ٌوسؾ" ًّ اللهم اجعلها سنٌن كِسِن
(ٕ). 

وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً هرٌرة:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رفع ٌده بعد ما سلم وهو 
اللهم خلص الولٌد بن الولٌد، وعٌا  بن أبً ربٌعة، وسلمة بن هشام، »مستمبل المبلة، فمال: 

 .(ٖ)«"وال ٌهتدون سبٌبل من أٌدي الكفاروضعفة المسلمٌن الذٌن ال ٌستطٌعون حٌلة 
 الفوائد:

من ؼٌر شن فً الدٌن وتزٌٌن  -أن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لم ٌهاجر ٌتضح من اآلٌة -ٔ
َجاِل  ، لال تعالى:ولكن محبة لؤلهل والمال والوطن -دٌن المشركٌن  }إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن الّرِ

هإالء خرجوا من الوعٌد فلم ٌبك ، فَوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ال ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َوال ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل{
 .(ٗ) شبهة
اإللامة، أو ضعؾ من  من ال هجرة علٌه، وهو من ٌعجز عنها: إما لمرض، أو إكراه على  -ٕ

َجاِل النساء و الولدان وشبههم؛ فهذا ال هجرة علٌه؛ لمول هللا تعالى: }إِالَّ اْلُمْستَْضَعِفٌَن ِمَن الّرِ
ُ أَْن ٌَْعفَُو َعنْ  ُ َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل ٌَْهتَُدوَن َسبٌِبًل فَؤُولَبَِن َعَسى َّللاَّ ُهْم َوَكاَن َّللاَّ

ا َؼفُو  .(٘)ًرا{ ، وال توصؾ باستحباب؛ ألنها ؼٌر ممدور علٌهاَعفُوًّ
 المرآن

ا َغفُوًرا ) ُ َعفُوًّ ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن ّللا   [33({ ]النساء : 33}فَؤُولَئَِن َعَسى ّللا 
 التفسٌر:

ن هللا فهإالء الضعفاء هم الذٌن ٌُرجى لهم من هللا تعالى العفو؛ لعلمه تعالى بحمٌمة أمرهم. وكا

 كثٌر العفو ٌتجاوز عن سٌباتهم، وٌسترها علٌهم.
ُ أَْن ٌَْعفَُو َعْنُهْم{ ]النساء :   [، أي:" فهإالء الضعفاء هم 55لوله تعالى: }فَؤُولَبَِن َعَسى َّللاَّ

 .(ٙ)الذٌن ٌُرجى لهم من هللا تعالى العفو"
 .(2)فؤولبن الذٌن هم بهذه الصفة، }عسى هللا{، أن ٌتجاوز ]عنهم[" لال الثعلبً:أي:"
 .(1)أي : ٌتجاوز عنهم بترن الهجرة ، وعسى من هللا موجبة" لال ابن كثٌر:"
 .(5)من هللا واجب"« عسى»والـ لال مماتل:"
و}َعَسى{ ترج، وما أمر َّللاَّ به أن ٌرجى ِمن رحمته فبمنزلة الوالع كذلن  لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)الظن بؤرِحم الراحمٌن"

إذا أطمع عبدا  -تعالى  -لال السمعانً:" و}عسى{ من هللا واجب؛ ألنه لئلطماع، وهللا 
 .(ٔٔ)أوجب له وأوصله إلٌه"
ٌكونوا ممن لال فٌهم: } فذكر لفظ }عسى{، لببل ٌركنوا كل الركون، ول لال الراؼب:"

 .(ٕٔ)[ "2َ٘وٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُوَن َعذَابَهُ{ ]اإلسراء : 

                                                                                                                                                                               
 .1ٓٔ-2ٓٔ/5(:ص2ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .(51٘ٗصحٌح البخاري )(ٕ)
 .1ٗٓٔ/ٖ(:ص12ٕ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘انظر: التوحٌد واإلٌمان، الشٌح دمحم بن عبدالوهاب: (ٗ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕانظر: إتحاؾ الجماعة بما جاء فً الفتن والمبلحم وأشراط الساعة، التوٌجري: (٘)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .5ٖٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5٘/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٖٔٗٔ/ٖاالصفهانً:تفسٌر الراؼب  (ٕٔ)
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ا َؼفُوًرا{ ]النساء :  ُ َعفُوًّ [، أي:" وكان هللا كثٌر العفو ٌتجاوز 55لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٔ)عن سٌباتهم، وٌسترها علٌهم"

 .(ٕ)فبل ٌعالبهم إللامتهم عن الهجرة فً عذر" لال مماتل:"
أخر ذكر الؽفران إذ هو أبلػ، ولد تمدم أن الوصفٌن إذا اجتمعا ٌمدم األعم  لال الراؼب:"

وٌإخر األخص، تنبٌه على أن مثل هذه الصفة لٌست على وجه المطابمة، واعتبارا لحصول 
 .(ٖ)لن"المعفو عنه والمؽفور له، بل ذلن له على وجه أشرؾ من ذ

ا َؼفُوًرا{ ]النساء : وأختلؾ أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى ُ َعفُوًّ ، على [55}َوَكاَن َّللاَّ
 ألوال:

 .(ٗ)أحدها: أن المعنى: كان ؼفوراً لعباده، عن عباده لبل أن ٌخلمهم. وهذا لول الحسن
وا أن ذلن لٌس والثانً: ولال النحوٌون البصرٌون: كؤنَّ الموم شاهدوا من هللا رحمة فؤعلم

 .(٘)بحادِث، وأنَّ هللا لم ٌزل كذلن
والثالث: ولال لوم " من النحوٌٌن:"كان"، و " فعََل " من َّللاَّ بمنزلة ما فً الحال، فالمعنى: وهللا 

 .(ٙ)عفو ؼفور
لال الزجاج:" والذي لاله الحسن وؼٌره أدخل فً اللؽة، وأشبه بكبلم العرب، وأما المول  

إول إِلى ما لاله الحسن وسٌبوٌه، إِال أن ٌكون الماضً بمعنى الحال ٌِمل، الثالث فمعناه ٌُ 
وصاحب هذا المول له من الحجة لولنا " ؼفر هللا لفُبَلٍن " بمعنى: لٌؽفر َّللاَّ له، فلما كان فً 
الحال دلٌل على االستمبال ولع الماضً َمإدٌاً عنها استخفافاً، ألن اختبلؾ ألفاظ األفعال ِإنما 

الختبلؾ األولات، فإِذا أُْعِلمت األحوال واألولات استُؽنً بلفظ بعض األفعال عن لفظ  ولع
: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها { ]األنعام :  [، ٓٙٔبعض، الدلٌل على ذلن لوله جلَّ وعزَّ

 ِ [،  معناه: من ٌَتُْب ومن 2ٔ َمتَابًا{ ]الفرلان : ولوله: }َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَإِنَّهُ ٌَتُوُب إِلَى َّللاَّ

 .(2)ٌجا بالحسنة ٌعط عْشر أمثالها"
 الفوائد:

 لسمت أصناؾ المهاجرٌن إلى لسمٌن:والتً لبلها هذه اآلٌة إن -ٔ
أوالً: من تجب علٌه الهجرة، وهو المادر علٌها مع عدم إمكان إظهار دٌنه، هذا ال بد 

بالوجوب مع عدم إمكان إظهار دٌنه، وهذا ٌدل علٌه آٌة النساء التً فٌها لٌد، ال بد أن ٌمٌد 
 )}َظاِلِمً أَْنفُِسِهْم{( ألن هللا تعالى وصفهم بؤنهم ظالمون ألنفسهم فً ارتكابهم محرًما باإلجماع.

من ال هجرة علٌه، وهو العاجز المستضعؾ عن الهجرة، كالمرٌض أو  :الصنؾ الثانً
لنساء والضعفة لموله: }إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفٌَن{. هذا استثناء له حكمه الخاص، لكن المكره والولدان وا

 .(1)ٌجب علٌهم اعتزال المشركٌن والصبر على أذاهم
لعذرهم بعدم وذلن  المستضعفٌن، وعد من هللا عز وجل بالعفو عن هإالءأن هذه اآلٌة -ٕ

 .االستطاعة
مصلحة دٌنٌة؛ كالدعوة إلى هللا ونشر اإلسبلم فً  من كان فً إلامتهوٌدخل ضمن هذه اآلٌة -ٖ

 .ببلدهم
السفر إلى ببلد الكفار محرم إال عند الضرورة؛ كالعبلج، والتجارة، لال أهل العلم: إن  -ٗ

والتعلم للتخصصات النافعة التً ال ٌمكن الحصول علٌها إال بالسفر إلٌهم؛ فٌجوز بمدر الحاجة، 

                                                             
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٗٔٗٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 . 5٘/ٕ(انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)
 .5ٙ-5٘/ٕ(انظر: معانً المرآن للزجاج: ٘)
 . 5ٙ/ٕ(انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .5ٙ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٗ(: صٙٔانظر: شرح األصول الثبلثة للحازمً:الدرس) (1)
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إلى ببلد المسلمٌن، وٌشترط كذلن لجواز هذا السفر أن ٌكون  وإذا انتهت الحاجة؛ وجب الرجوع
 .(ٔ)عن مواطن الشر، حذًرا من دسابس األعداء ومكابدهم ُمْظِهًرا لدٌنه، معتًزا بإسبلمه، مبتعًدا

 المرآن
ِ َيِجْد فِي اْْلَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمْن  يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه ُمَهاِجًرا }َوَمْن يَُهاِجْر ِفي َسبِيِل ّللا 

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ) ِ َوَكاَن ّللا  ِ َوَرُسوِلِه ثُم  يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَمَْد َولََع أَْجُرهُ َعلَى ّللا  ({ ٓٓٔإِلَى ّللا 
 [ٓٓٔ]النساء : 
 التفسٌر:

، لاصًدا نصرة وَمن ٌخرج من أرض الشرن إلى أرض اإلسبلم فراًرا بدٌنه، راجًٌا فضل ربه
دٌنه، ٌجد فً األرض مكاًنا ومتحوال ٌنعم فٌه بما ٌكون سببًا فً لوته وذلة أعدابه، مع السعة فً 
رزله وعٌشه، ومن ٌخرج من بٌته لاصًدا نصرة دٌن هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإعبلء كلمة هللا، ثم 

هللا، فضبل منه وإحسانًا. وكان هللا  ٌدركه الموت لبل بلوؼه ممصده، فمد ثبت له جزاء عمله على
 ؼفوًرا رحًٌما بعباده.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
 . جندع بن ضمرة بن أبً العاص الجندعً الضمريأحدها: أنها نزلت فً رجل اسمه: 

:"خرج ضمرة بن جندب من بٌته مهاجراً؛ فمال ألهله: -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس
، فمات فً الطرٌك لبل أن -ملسو هيلع هللا ىلص  -المشركٌن إلى رسول هللا احملونً؛ فؤخرجونً من أرض 

ِ َوَرسُوِلِه ثُمَّ ٌُْدِرْكهُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌصل إلى النبً  ٌْتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ ؛ فنزل الوحً: }َوَمْن ٌَْخُرْج ِمْن بَ
ُ َؼفُوًرا َرِحٌمً   .(ٕ)ا{"اْلَمْوُت{ حتى بلػ: }َوَكاَن َّللاَّ

عن عكرمة ، عن ابن عباس لال : نزلت هذه اآلٌة : }إن الذٌن توفاهم المبلبكة ظالمً و
أنفسهم{، فكان بمكة رجل ٌمال له: ضمرة، من بنً بكر، وكان مرًٌضا ، فمال ألهله : أخرجونً 

ٌة : من مكة ، فإنً أجد الحّر. فمالوا : أٌن نخرجن ؟ فؤشار بٌده نحو المدٌنة ، فنزلت هذه اآل
ِ َوَرسُوِلِه{، ٌْتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ  .(ٖ)إلى آخر اآلٌة" }َوَمْن ٌَْخُرْج ِمْن َب

فً إحدى -، وعكرمة(ٗ)فسماه ابن عباسولد تعددت الرواٌات فً اسم الرجل،  
برجل من بنً لٌث اسمه جندب بن ضمرة،  وضمرة بن جندب الضمري عند  (٘)الرواٌات
، وضمرة بن (2)تسمٌته بضمرة بن العٌص الزرلً فً لول سعٌد بن جبٌر، ولد وردت (ٙ)السدي

، ووردت (5)، وضمرة فً لول لتادة(1)بن العاص الجندعً فً لول ٌزٌد بن عبدهللا بن لسٌط

                                                             
 .ٖٓٔانظر: اإلرشاد إلى صحٌح االعتماد، صالح بن فوزان: (ٔ)
، والطبرانً فً ٖٗٗ/ ٕ،ومن طرٌمه ابن األثٌر فً "أسد الؽابة" : 1ٔ/ ٘(:ص 25ٕٙأخرجه أبو ٌعلى فً "المسند")(ٕ)

، وابن أبً 1ٗ٘ٔ/ ٖ(:ص5ٕٕٖنعٌم فً "معرفة الصحابة":)،وعنه أبو  1ٕٔ، 2ٕٔ/ ٔٔ(:ص2ٓ5ٔٔ"المعجم الكبٌر"
؛ وكما فً "تخرٌج أحادٌث 25ٔ-21ٔ/ٔ، والواحدي فً "أسباب النزول":ٔ٘ٓٔ/ ٖ(:ص 115٘حاتم فً "تفسٌره")

 ( كلهم من طرٌك أشعث بن سوار الكندي عن عكرمة عن ابن عباس به.ٕٖ٘، ٖٔ٘/ ٔالكشاؾ" )
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٔ(، وانظر: االستٌعاب فً بٌان األسباب:25/ ٔلتمرٌب" )وسنده ضعٌؾ؛ أشعث ضعٌؾ؛ كما فً "ا

 ( .25(: "رواه أبو ٌعلى؛ ورجاله ثمات". وجّود إسناده السٌوطً )لباب النمول: ٓٔ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 . إسناده صحٌح.ٓ٘ٓٔ/ٖ(:ص112٘، وابن أبً حاتم)1ٔٔ/5(:ص5ٕٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 . أخرجه ابن منده عن ابن عباس رضً هللا عنهما بإسناد صحٌح.ٕٔ٘/ٔاإلصابة: انظر:  (ٗ)
. ٗٙ/ ٗ(:ص1ٖٕٗ.]ضعٌؾ جدا[. ووأخرجه الفاكهً فً "أخبار مكة" ))2ٔٔ/5(:ص5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

. ]سنده ضعٌؾ[. وروي عن عكرمة تسمٌته بـ"رجل من بنً لٌث أحد بنً جندع". ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" ٗٙ
 (، ونسبه لعبد بن حمٌد. ]وهو ضعٌؾ؛ إلرساله[.ٖ٘ٙ/ ٕ)
 .]ضعٌؾ جدا[.2ٔٔ-ٙٔٔ/5(:ص5ٕٓٓٔر الطبري)انظر: تفسٌ (ٙ)
 . مرسل إسناده جٌد.5ٔٔ-1ٔٔ/5(:ص5ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
(، وزاد نسبته البن ٖ٘ٙ/ ٕ، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٖٔ/ ٕ(:ص2ٔٗانظر: معجم الصحابة، ابن لانع: )(1)

 سعد، وابن المنذر.
 إسناده صحٌح، لكنه مرسل. ٘ٔٔ/5(:ص1ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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، ورجل من بنً خزاعة كما فً لول (ٔ)تسمٌته برجل من بنً ضمرة، كما فً لول عكرمة
 .(ٕ)علباء بن احمر الٌشكري
أن اسمه: جندع بن ضمرة بن أبً  -رحمه هللا  -حجر العسمبلنً  ورجح الحافظ ابن

 .(ٖ)العاص الجندعً الضمري، أو اللٌثً
 والثانً: انها نزلت فً خالد بن حزام.

عن هشام بن عروة، عن أبٌه أن الزبٌر بن العوام لال: "هاجر خالد بن حزام إلى أرض 
ِ }وَ الحبشة، فنهشته حٌة فً الطرٌك فمات، فنزلت فٌه:  ٌْتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ َمْن ٌَْخُرْج ِمْن بَ

ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما { ِ َوَكاَن َّللاَّ ، لال الزبٌر: وكنت َوَرسُوِلِه ثُمَّ ٌُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَمَْد َولََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ
، ألنه لل أتولعه وأنتظر لدومه وأنا بؤرض الحبشة، فما أحزننً شًء حزنً وفاته حٌن بلؽنً

أحد من هاجر من لرٌ  إال معه بعض أهله أو ذي رحمه، ولم ٌكن معً أحد من بنً أسد بن 
 .(٘). وروي عن عبدالرحمن الحزامً نحو ذلن(ٗ)عبد العزى وال أرجو ؼٌره"

وهذا األثر ؼرٌب جدا فإن هذه المصة مكٌة ، ونزول هذه اآلٌة مدنٌة ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع ؼٌره ، وإن لم ٌكن ذلن سبب النزول"

والثالث: وروي عن ابن عباس اٌضا، لال:" نزلت فً أكثم بن صٌفً، لٌل: فابن اللٌثً؟ لال: 
 .(2)"هذا لبل اللٌثً بزمان، وهً خاصة عامة

لما سمع رجل من أهل مكة أن بنً كنانة لد ضربْت وجوَههم وأدباَرهم والرابع: ولال الضحان:"
المبلبكةُ ، لال ألهله :أخرجونً، ولد أدنَؾ للموت. لال : فاحتمل حتى انتهى إلى َعمَبة لد 

ِ سماها، فتوفًَّ ، فؤنزل هللا : } ٌْتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ . وروي (1){، اآلٌة" َوَرسُوِلهِ َوَمْن ٌَْخُرْج ِمْن بَ
 .، نحو ذلن(ٓٔ)، والحسن(5)عن عبدالرحمن بن زٌد

ِ{ ]النساء :   [، أي:" وَمن ٌخرج من أرض ٓٓٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَُهاِجْر فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(ٔٔ)الشرن إلى أرض اإلسبلم فراًرا بدٌنه، راجًٌا فضل ربه، لاصًدا نصرة دٌنه"
ومن ٌُفارق أرَض الشرن وأهلَها هرًبا بدٌنه منها ومنهم ، إلى أرض  أي:"لال الطبري: 

اإلسبلم وأهلها المإمنٌن  فً منهاج دٌن هللا وطرٌمه الذي شرعه لخلمه، وذلن الدٌن الَمٌِّم"
(ٕٔ). 

[، أي:" ٌجد فً ٓٓٔلوله تعالى:}ٌَِجْد فًِ اأْلَْرِض ُمَراَؼًما َكثًٌِرا َوَسعَةً{ ]النساء : 
مكانًا ومتحوال ٌنعم فٌه بما ٌكون سببًا فً لوته وذلة أعدابه، مع السعة فً رزله  األرض
 .(ٖٔ)وعٌشه"
ٌجد هذا المهاجر فً سبٌل هللا }مراؼًما كثًٌرا{، وهو المضطرب  لال الطبري:" ٌمول:" 

عة»ٌحتمل َوَسعَةً{،  فً الببلد والمْذهب، ولوله :}  -إٌاهم فً أمر دٌنهم بمكة، وذلن منعُهم « الّسِ
 .(ٗٔ)من إظهار دٌنهم وعبادة ربهم عبلنٌة " -كان 

                                                             
 . مرسل إسناده صحٌح.ٙٔٔ-٘ٔٔ/5(:ص12ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 . ]مرسل ضعٌؾ[.ٙٔٔ/5(:ص11ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٔ(:صٕٖٕٔانظر: اإلصابة)(ٖ)
، 5ٖ٘ /ٕ(:صٕ٘ٙٗ، وأبو نعٌم األصبهانً فً "معرفة الصحابة" )ٓ٘ٓٔ/ ٖ(:ص111٘أخرجه ابن أبً حاتم )(ٗ)

 . إسناده حسن.5٘ٗ
 ( وزاد نسبته البن منده والبارودي فً "الصحابة".1ٓوذكره السٌوطً فً "لباب النمول" )ص 

 ، وسنده ضعٌؾ جداً؛ الوالدي مترون الحدٌث، وكذبه أحمد وؼٌره، لكنه حسن بما لبله.5ٔٔ/ ٗانظر: طبمات ابن سعد:(٘)
 لبله.

 .5ٕٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 ، ونسبه ألبً حاتم فً كتاب "المعمرٌن".1ٔ، و"لباب النمول": ٔ٘ٙ/ ٕفً "الدر المنثور" :ذكره السٌوطً (2)
 (، وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.ٖ٘ٙ/ ٕ، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٙٔٔ/5(:ص15ٕٓٔاخرجه الطبري) (1)
 رون[..] وسنده واٍه؛ إلعضاله، وعبد الرحمن مت1ٔٔ/5(:ص5ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 ، ونسبه لعبد بن حمٌد.]مرسل[.ٖ٘ٙ/ ٕذكره السٌوطً فً "الدر":(ٓٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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مراؼما مهاجرا وطرٌما ٌراؼم بسلوكه لومه، أى: ٌفارلهم على  لال الزمخشري:أي: " 
ٌمال: راؼمت  -وهو التراب -رؼم أنوفهم. والرؼم: الذل والهوان. وأصله لصوق األنؾ بالرؼام

 .(ٔ)حمه بذلن"الرجل إذا فارلته وهو ٌكره مفارلتن لمذلة تل
هذا تحرٌض على الهجرة ، وترؼٌب فً مفارلة المشركٌن ، وأن  لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)المإمن حٌثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجؤ ٌتحصن فٌه"
 فً اآلٌة الكرٌمة ألوال:« المراؼم»وفً معنى 

ل من أرض إلى أرض، وهذا لول ابن عباس أحدها:أنه المتحوَّ
، (٘)د، ومجاه(ٗ)، والربٌع(ٖ)

 .(1)، ابن لتٌبة(2)، وابو عبٌدة(ٙ)والضحان
المراؼم والمهاجر واحد، تمول: راؼمت وهاجرت لومى، وهى  لال أبو عبٌدة:"

 :(5)المذاهب، لال النابؽة الجعدي
َكَطْوٍد ٌبُلذُ بؤْرَكانِه                َعزٌز الُمَراَؼم َواْلَمْهربِ 
(ٔٓ) 

 :(ٔٔ)وأنشد الزجاج فً المعنى المراؼم المضطرب والمذهب فً األرض،ف
 إِلى بلد ؼٌر دانً المحل           بعٌد المراَؼِم َوالُمْضَطَرب

لال ابن لتٌبة:"المراؼم والمهاجر، واحد. تمول: راؼمت وهاجرت لومً، وأصله: أن  
الرجل كان إذا أسلم خرج عن لومه مراؼما لهم. أي مؽاضبا، ومهاجرا. أي مماطعا من 

ألنها كانت بهجرة الرجل  -للمذهب: مراؼم، وللمصٌر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص: هجرة الهجران. فمٌل 
 .(ٕٔ)لومه"

 :(ٗٔ)، وانشد الماوردي لول الشاعر(ٖٔ)والثانً : مطلب المعٌشة، وهو لول السدي
 إلى بلٍد ؼٌر دانً المحل             بَعٌد الُمراؼم والمطلب

"لٌس المراؼم ههنا إِال المضطرب فً حال وهذا المول لرٌب من سابمه، ألنه 

. وٌشهد له االختبلؾ فً رواٌة الكلمة االخٌرة فً البٌت، بٌن" الُمْضَطَرب، (٘ٔ)هجرة"
 و"المطلب". فالمعنٌان لرٌبان.

 .(2ٔ)، والزجاج(ٙٔ)والثالث : أن المراؼم المهاجر ، وهو لول ابن زٌد
 .(1ٔ)والرابع: ٌعنً بالمراؼم مندوحة عما ٌكره

                                                             
 .ٙ٘٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٔٔ/5(:ص5ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/5(:ص52ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓٔ/5(:صٕٖٓٓٔ)-(ٖٓٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٗٓٔ/ٖ(:ص121٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (2)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
، وتفسٌر المرطبً ٕٔٔ/5وتفسٌر الطبري  ، اللسان، مادة"رؼم"، 1ٖٔ/  ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٕٕدٌوانه (5)
 :  "المراؼم والمذهب".ٙ٘٘/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ:ٖ٘ٔ/ٔ، وفً ؼرٌب المرآن البن لتٌبة 1ٖٗ/٘

وٌبلذ: ٌتحصن. والبٌت من لصٌدته التً فً الدٌوان ، ولكنه أفرد منها فلم ٌعرؾ مكانه. و "الطود": الجبل العظٌم المنٌؾ. 
بالرؼام أى التراب، وهو كناٌة عن الذل والهوان، وفً سلون سبٌل المهاجرة مراؼمة للخصم والرؼم: التصاق األنؾ 
 مفارلة له على رؼم أنفه.

 .5ٖٔ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٔٔ/5، وانظر: تفسٌر الطبري: 1ٖٔ/ٔمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .2ٖٖ/ٖ:، وتفسٌر الثعلب5ًٙ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:2ٕٗ/ٕٔانظر: البٌت فً اللسان: (ٔٔ)
 .ٖٗٔؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/5(:صٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 ..ٕٕ٘/ٔانظر بهذه الرواٌة فً: البٌت فً النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .5ٙ/ٕمعانً المرآن للزجاج: (٘ٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/5(:صٖٗٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)



ٕ٘1 
 

خامس: أن ٌجد ما ٌرؼمهم به ، ألن كل من شخص عن لومه رؼبة عنهم فمد أرؼمهم ، وهذا وال
 .(ٔ)لول بعض البصرٌٌن

 .(ٕ)منفسحا كثٌرة وسعة. وهذا لول أبً صخر والسادس:
 .(ٖ)المراؼم: البروح. وهذا لول سفٌان ابن عٌٌنة والسابع:
موضع « المراؼم»وهذا كله تفسٌر بالمعنى، فؤما الخاص باللفظة، فإن  لال ابن عطٌة:" 

المراؼمة، وهو أن ٌرؼم كل واحد من المتنازعٌن أنؾ صاحبه بؤن ٌؽلبه على مراده، فكفار 
لرٌ  أرؼموا أنوؾ المحبوسٌن بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر فً أرض هللا ألرؼم أنوؾ لرٌ  

، (ٗ)عة هً موضع المراؼمة. وكذلن الطود الذي ذكر النابؽةبحصوله فً منعة منهم، فتلن المن
 .(٘)من صعد فٌه أمام طالب له وتولل فمد أرؼم أنؾ ذلن الطالب"

أنه]المراؼم[: التمنّع الذي ٌُتَحصَّن به ، وٌراؼم  –وهللا أعلم  -والظاهر  لال ابن كثٌر:"
 .(ٙ)به األعداء"

 .(2)«مرؼما»ولرئ: 
 ألوال:[، ٓٓٔعًَة{ ]النساء : َوسَ  وفً لوله تعالى:} 

، ومماتل بن (ٓٔ)، والضحان(5)، والربٌع(1)أحدها: السعة فً الرزق. وهو لول ابن عباس
 .(ٔٔ)حٌان

 .(ٕٔ)والثانً : ٌعنً من الضبللة إلى الهدى ومن العٌلة إلى الؽنى ، وهو لول لتادة
 .(ٖٔ)والثالث: أن المعنى: ورخا. وهذا لول عطاء

 .(ٗٔ)سعة الببلد. لاله مالن ةالرابع: أن المعنى:
 .(٘ٔ)والخامس: سعة فً إظهار الدٌن

والمشبه لفصاحة العرب أن ٌرٌد سعة األرض وكثرة المعالل، وبذلن  لال ابن عطٌة:" 

فً الرزق واتساع الصدر لهمومه وفكره وؼٌر ذلن من وجوه الفرح، ونحو هذا « السعة»تكون 
 :(ٙٔ)المعنى لول الشاعر
 واسٌع            فً األرض ذات الطوِل والَعرِض لكاَن لً مضطرٌب 

 :(2ٔ)ومنه لول اآلخر 
 وكنت إذا خلٌل رام لطعً          وجدت وراي منفسحا عرٌضا

ِ َواِسعَةً{ ]النساء :   .(1ٔ)["52وهذا المعنى ظاهر من لوله تعالى: }أَلَْم تَكُْن أَْرُض َّللاَّ
أن ٌمال: إن هللا أخبَر أن من هاجر فً  لال الطبري: " وأولى األلوال فً ذلن بالصواب 

، السعة فً الرزق ، والؽنى «السعة»سبٌله ٌجد فً األرض مضطَرًبا ومتَّسًعا. ولد ٌدخل فً 

                                                             
 .ٕٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٗٓٔ/ٖ(:ص11ٕ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٓٔ/ٖ(:ص11ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .َكَطْوٍد ٌبُلذُ بؤْرَكانِه                َعزٌز الُمَراَؼم َواْلَمْهرِب" وهو لوله:" ٕٕدٌوانه:  (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2٘٘/ٔانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٕٔٔ/5(:صٖ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔٔ/5(:صٖٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٔٔ/5(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓ٘ٓٔ/ٖ(:ص11ٗ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/5(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓ٘ٓٔ/ٖ(:ص11ٌ٘٘ر ابن ابً حاتم)انظر: تفس (ٖٔ)
 .ٓ٘ٓٔ/ٖ(:ص11ٙ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 ، وؼٌرها.2ٕٗ/ٕ، والعمد الفرٌد:ٕٓٔ/ٔالبٌت لحطان بن المعلى، انظر: شرح دٌوان الحماسة للتبرٌزي: (ٙٔ)
 .1ٖٗ/٘، وتفسٌر المرطبً:ٔٓٔ/ٕ.لم الؾ على لاله، وانظر: البً فً المحرر الوجٌز: (2ٔ)
 .ٔٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1ٔ)
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من الفمر ، وٌدخل فٌه السعة من ضٌك الهّمِ والكرب الذي كان فٌه أهل اإلٌمان باهلل من 
ْوح والفَرج من مكروِه ما ، التً هً ب«السعة»المشركٌن بمكة ، وؼٌر ذلن من معانً  معنى الرَّ

كره هللا للمإمنٌن بممامهم بٌن َظْهري المشركٌن وفً سلطانهم. ولم ٌضع هللا ِداللة على أنه عنى 
التً هً بمعنى « السعة»التً وصفنا. فكل معانً « السعة»بموله : }وسعة{، بعض معانً 

وح والفرج مما كانوا فٌه من ضٌك العٌ  ، وؼم ِجوا ر أهل الشرن ، وضٌك الصدر بتعذّر الرَّ
 .(ٔ)إظهار اإلٌمان باهلل وإخبلص توحٌده وفراق األنداد واآللهة ، داخٌل فً ذلن"
ِ َوَرسُوِلِه{ ]النساء :  ٌْتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ [، أي:" ومن ٓٓٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْخُرْج ِمْن بَ

 .(ٕ)، وإعبلء كلمة هللا"ٌخرج من بٌته لاصًدا نصرة دٌن هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖ)ومن ٌخرج مهاجًرا من داره إلى هللا وإلى رسوله" لال الطبري:"ٌمول:

[، أي:" ثم ٌدركه الموت لبل بلوغ دار ٓٓٔلوله تعالى:}ثُمَّ ٌُْدِرْكهُ اْلَمْوُت{ ]النساء : 
 .(ٗ)الهجرة"

 .(٘)"الكاؾ"، بالرفع، والنصب فً «ثم ٌدركه الموت» ولرئ: 
ِ{ ]النساء :  فمد ثبت أجر هجرته على  [، أي:"ٓٓٔلوله تعالى:}فَمَْد َولََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 .(ٙ)هللا تعالى"
ٌّاه لبل  لال الطبري:" فمد استوجب ثواب هجرته إن لم ٌبلػ داَر هجرته باخترام المنٌة إ
 .(2)بلوؼه إٌاها على ربه"

ابه علٌه: وحمٌمة الوجوب: الولوع والسموط }فَإَِذا فمد وجب ثو لال الزمخشري:أي:"
[، ووجبت الشمس: سمط لرصها. والمعنى: فمد علم هللا كٌؾ َٖٙوَجبَْت ُجنُوبَُها{ ]الحج : 

 .(1)ٌثٌبه"
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  ساتراً على  [، أي: وكان هللا "ٓٓٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 .(5)عباده، رحٌماً بهم"
{، ٌعنً: ساتًرا ذنوب عبادِه َؼفُوًراٌمول : ولم ٌزل هللا تعالى ذكره } لال الطبري:"

 .(ٓٔ)المإمنٌن بالعفو لهم عن العموبة علٌها، }رحًٌما{، بهم رفٌمًا"
ولد تؤول لوم من أهل العلم هذه اآلٌة، أنها فً حكم الؽازي ٌخرج للؽزو  لال الطبري:"

منزله فاصبل فٌموت ، أّن له َسْهمه من المؽنَم ، وإن لم ٌكن ، فٌدركه الموت بعد ما ٌخرج من 
 .(ٔٔ)شهد الولعة"
ٌزٌد بن أبً حبٌب :"أن أهل المدٌنة ٌمولون :من خرج فاصبل وجب سهمه، وتؤّولوا لال 

 .(ٕٔ)لوله تبارن وتعالى:}ومن ٌخرج من بٌته مهاجًرا إلى هللا ورسوله{ "
 الفوائد:

واآلٌات أن اآلٌة واردة فً الهجرة من دار الشرن إلى دار االسبلم، ٌدل علٌه سٌاق اآلٌة  -ٔ
، فإن أولها: }إِنَّ الَِّذٌَن تََوفَّاهُُم الَمبلبَِكةُ َظاِلِمً أَنفُِسِهْم لَالُوا فٌَِم كُنتُْم لَالُوا كُنَّا السابمة علٌها

ُم ُمْستَْضعَِفٌَن فًِ األَْرِض لَالُوا أَلَْم  ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فٌَِها فَؤُْوَلبَِن َمؤَْواهُْم َجَهنَّ تَكُْن أَْرُض َّللاَّ
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَ ٌَْستَِطٌعُوَن ِحٌلَةً َواَل ٌَهْ  تَُدوَن َوَساَءْت َمِصٌراً إِالَّ الُمْستَْضَعِفٌَن ِمَن الّرِ

                                                             
 .ٕٕٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/5تفسٌر البري: (ٖ)
 .2ٕٙ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٙالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2٘٘/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/5تفسٌر البري: (2)
 .2٘٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٔٔ/5تفسٌر البري: (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٕٔ/5(:ص5ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)



ٕٙٓ 
 

 ُ ِ ٌَِجْد فًِ  َسبٌِبلً فَؤُْولَِبَن َعَسى َّللاَّ ُ َعفُواًّ َؼفُوراً َوَمن ٌَُهاِجْر فًِ َسبٌِِل َّللاَّ أَن ٌَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ
 .األَْرِض ُمَراَؼماً َكثٌِراً َوَسعَةً{ . وٌدل علٌه أٌضاً شؤن نزولها

فضل الهجرة وفضل من هاجر وعلى من لم ٌهاجر، وهذا مما ال ٌمتري فٌه اآلٌة تدل على  -ٕ
 لل، وال ٌشن فٌه مسلم.عا

ِ ٌَِجْد فًِ اأْلَْرِض ُمَراَؼماً َكِثٌراً َوَسعَةً َوَمْن  لال هللا تعالى: }َوَمْن ٌَُهاِجْر فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 ِ ِ َوَرسُوِلِه ثُمَّ ٌُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَمَْد َولََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ ٌْتِِه ُمَهاِجراً ِإلَى َّللاَّ { )النساء: من ٌَْخُرْج ِمْن بَ

ٌَا َحَسنَةً ٓٓٔاآلٌة ْن بَنَُّهْم فًِ الدُّ ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا لَنَُبّوِ ( ، ولال تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َّللاَّ
ِ  ( ، ولال تعالى: }َوالَِّذٌَن َهاَجُروا فًِ َسبٌِلِ َٔٗوأَلَْجُر اآْلِخَرةِ أَْكبَُر َلْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ )النحل: َّللاَّ

اِزلٌَِن لٌَُْدِخلَنَّ  ٌُْر الرَّ َ لَُهَو َخ ُ ِرْزلاً َحَسناً َوإِنَّ َّللاَّ ٌَْرُزلَنَُّهُم َّللاَّ ُهْم ُمْدَخبلً ٌَْرَضْونَهُ ثُمَّ لُتِلُوا أَْو َماتُوا لَ
َ لَعَِلٌٌم َحِلٌٌم{ )الحج: ِذٌَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ( ولال هللا تعالى: }ثُمَّ إِنَّ َربََّن ِللَّ 5٘_1َ٘وإِنَّ َّللاَّ

 ( .ٓٔٔثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّن ِمْن بَْعِدَها لََؽفُوٌر َرِحٌٌم{ )النحل:
ففً هذه اآلٌات كلها فضٌلة الهجرة وفضٌلة من هاجر على من لم ٌهاجر، وفٌها بٌان ما 

 واآلخرة.أعد هللا لهم من األجر والثواب فً الدنٌا 
من ٌتحول من أرض إلى أرض فً سبٌل هللا عز وجل ٌكرمه هللا عز وجل، وٌفسح له فً  -ٖ

 .صدره، وٌوسع علٌه رزله، وٌمكن له فً األرض، وٌذكر له فً السماء
هذه المهاجرة عبارة عن الخروج من دار الكفر إلى دار اإلسبلم. ومنه الهجرة من مكة إن  -ٗ

لمهاجرة ؼلبتا فً ذلن، وإن كان أصلها مفارلة الؽٌر ومتاركته. ولٌل: إلى المدٌنة. فالهجرة وا
الهجرة بعد الهجرة النبوٌة صارت عبارة عن ترن دار الحرب وترن األخبلق الذمٌمة 

 .(ٔ)والخصال الرذٌلة
إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته »ملسو هيلع هللا ىلص  لال رسول هللا 

ى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌتزوجها إل
 .(ٕ)«فهجرته إلى ما هاجر إلٌه

ومن الشح على الدٌن أن المإمن إذا كان من لوم ال ٌستطٌع أن  لال أبو عبدهللا الحلٌمً:"-٘
ر له وافك لال هللا عز ٌوفً الدٌن حموله بٌن ظهرانٌهم، وهاجر إلى حٌث ٌعلم أنه خٌ

 {، ومن ٌخرج من بٌته مهاجًرا إلى هللا ورسوله ثم ٌدركه الموت، فمد ولع أجره على هللا}وجل:
ومن هاجر  ،فٌدخل فً هذا من هاجر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حٌاته لٌلماه وٌصحبه وٌجاهد معه
}فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ  :بعده إلى حٌث ٌستطٌع إظهار دٌنه ونصب إعبلم شرٌعته، فٌه لال هللا تعالى

سُوِل { ]النساء :  ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إَِلى َّللاَّ ًْ فدخل فً ذلن الرجوع إلٌه حمًا فً سإاله عما  ،[5َ٘ش
عن ربه هلالج لج فكذلن ٌدخل فً الهجرة، وإلٌه أشكل والرجوع بعد وفاته إلى سنته وما بلػ الناس 

 .(ٖ)"الوجهان اللذان ذكرتهما
 المرآن

اَلِة ِإْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَكُمُ  ال ِذيَن  }َوإِذَا َضَرْبتُْم فِي اْْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمَن الص 
ا ُمبِينًا )َكفَُروا إِن  اْلَكافِِريَن َكانُوا لَكُ   [ٔٓٔ({ ]النساء : ْٔٓٔم َعُدوًّ

 التفسٌر:
فً أرض هللا، فبل حرج وال إثم علٌكم فً لصر الصبلة إن خفتم  -أٌها المإمنون-وإذا سافرتم 

من عدوان الكفار علٌكم فً حال صبلتكم، وكانت ؼالب أسفار المسلمٌن فً بدء اإلسبلم 
الخوؾ. إن الكافرٌن مجاهرون لكم بعداوتهم، مخوفة، والمصر رخصة فً السفر حال األمن أو 

 فاحذروهم.

                                                             
 . ٕٔٗ/ٗفً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، السمٌن الحلبً:(انظر: عمدة الحفاظ ٔ)
( وسن الترمذي برلم ٕٕٔٓ( وسنن أبً داود برلم )5ٓ2ٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٗ٘، ٔصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
( ومسند ٙٔ/ٔ( ومسند الحمٌدي )ٕ٘/ٔ( ومسند أحمد )2ٕٕٗ( وسنن ابن ماجه برلم )5٘/ٔ( ، وسنن النسابً )2ٗٙٔ)

 .( "منحة المعبود"2ٕ/ٕالطٌالسً )
 .1ٕٔ/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٖ)
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 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
، فمالوا: ٌا رسول هللا! -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "سؤل لوم من التجار رسول هللا -رضً هللا عنه-أحدهما: لال علً

ٌْكُْم ُجنَاٌح  إنا نضرب فً األرض؛ فكٌؾ نصلً؟ فؤنزل هللا: }َوإِذَا َضَرْبتُْم فًِ اأْلَْرِض  ٌَْس َعلَ فَلَ
بَلةِ{، ثم انمطع الوحً، فلما كان بعد ذلن بحول؛ ؼزا النبً  ، فصلَّى -ملسو هيلع هللا ىلص  -أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّ

الظهر، فمال المشركون: لمد أمكنكم دمحم وأصحابه من ظهورهم؛ هبل شددتم علٌهم؟ فمال لابل 
بٌن الصبلتٌن: }إِْن ِخْفتُْم أَْن  -تبارن وتعالى-ثرها؛ فؤنزل هللا منهم: إن لهم أخرى مثلها فً أ

ا ُمبٌِنًا{} بَلةَ فَْلتَمُْم  ٌَْفتِنَكُُم الَِّذٌَن َكفَُروا إِنَّ اْلَكافِِرٌَن َكانُوا لَكُْم َعُدوًّ َوإِذَا كُْنَت فٌِِهْم فَؤَلَْمَت لَُهُم الصَّ
َ أََعدَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهٌنًا ، إبة لوله:}(ٔ){َطابِفَةٌ ِمْنُهْم َمعَن  .(ٖ)"فنزلت صبلة الخوؾ، (ٕ){إِنَّ َّللاَّ

بَلةِ{ عن ابن أبً نجٌح، عن مجاهد فً "لوله:}والثانً:  ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّ ٌَْس َعلَ ، فَلَ
ون بَضْجنَان ، فتوالفوا، فصلّى النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : ٌوم كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بعُْسفان ، والمشرك

بؤصحابه صبلة الظهر ركعتٌن أو : أربعًا ، شن أبو عاصم ركوعهم وسجودهم ولٌامهم معًا 
فَْلتَمُْم َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم  جمٌعًا ، فهمَّ بهم المشركون أن ٌؽٌروا على أْمتعتهم وأثمالهم ، فؤنزل هللا علٌه:}

ن ، ثم كبَّر بهم جمٌعًا ، ثم سجد األولون سجدة ، (ٗ){َمعَنَ  ، فصلَّى العصر ، فصؾَّ أصحابه َصفٌَّ
واآلخرون لٌام ، ثم سجد اآلخرون حٌن لام النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم كبر بهم وركعوا جمٌعًا ، فتمدم الصؾ 

ل ، فتعالبوا السجود كما فعلوا أول مرة ، ولَصَر ا   .(٘)لعصَر إلى ركعتٌن"اآلخر واستؤخر األوَّ
أٌها -[، أي:" وإذا سافرتم ٔٓٔلوله تعالى:}َوإِذَا َضَرْبتُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء :  
 .(ٙ)فً أرض هللا" -المإمنون
 .(2)وإذا سرتم أٌها المإمنون فً األرض" لال الطبري:أي:" 
أي:سافرتم فً الببلد ، كما لال تعالى:} َعِلَم أَْن َسٌَكُوُن ِمْنكُْم َمْرَضى  لال ابن كثٌر:" 

َوآَخُروَن ٌَْضِربُوَن فًِ األْرِض ٌَْبتَؽُوَن ِمْن فَْضِل هللِا َوآَخُروَن ٌَُماتِلُوَن فًِ َسبٌِِل هللِا{ اآلٌة 

 .(1)["ٕٓ]المزمل : 
 .(5)أي: وإذا سافرتم أى سفر" لال المراؼً:" 
أي سرتم ، ألنه ٌضرب األرض برجله فً سٌره كضربه بٌده ، ولذلن  لال الماوردي:" 

ًَ السفر فً األرض َضْرباً" سُّمِ
(ٔٓ). 

بَلةِ{ ]النساء :   ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّ ٌَْس َعلَ فبل إِثم  [، أي:"ٔٓٔلوله تعالى:}فَلَ
 .(ٔٔ)علٌكم أن تمصروا من الصبلة"

 .(ٕٔ)ٌمول : فلٌس علٌكم حرج وال إثم  أن تمصروا من عددها":"لال الطبري 
أي : تَخّففوا فٌها ، إما من كمٌتها بؤن تجعل الرباعٌة ثنابٌة ، كما فهمه  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)الجمهور من هذه اآلٌة"

                                                             
 .[ٕٓٔ]سورة النسا: (ٔ)
 [.ٕٓٔ]سورة النسا: (ٕ)
 وهذا سٌاق ؼرٌب جدا". :"ٓٓٗ/ٕ، لال ابن كثٌر فً تفسٌره:ٕٙٔ/5(:صٖٗٔٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 [.ٕٓٔ]سورة النسا: (ٗ)
، وابن ابً ٖٔٔ-ٖٓٔ/5(:صٕٖٔٓٔ، والطبري)ٗٓ٘/ ٕ(:صٖٕٙٗأخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" )(٘)

 مرسل[..]صحٌح اإلسناد؛ لكنه ٕ٘ٓٔ/ٖ(:ص15٘٘حاتم)
 (، وزاد نسبته البن المنذر.2٘ٙ/ ٕوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 5ٗ.التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٔ/5تفسٌر البري: (2)
 .5ٖٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٖٔ/٘تفسٌر المراؼً: (5)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/5تفسٌر البري: (ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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فلٌس علٌكم تضٌٌك وال مٌل عن محجة الدٌن إذا لصرتم الصبلة: أي  لال المراؼً:" 
 .(ٔ)منها فتكون لصٌرة"تركتم شٌبا 
ولرأ الجمهور :}تمصروا{، بفتح التاء وضم الصاد، وروى الضبً عن أصحابه:  

بضم التاء وفتح « تمصروا:»بضم التاء وكسر الصاد وسكون الماؾ ولرأ الزهري « تمصروا»
 .(ٕ)الماؾ وكسر الصاد وشدها

أي: إِن خشٌتم أن ٌنالكم  [،"َٔٓٔكفَُروا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِْن ِخْفتُْم أَْن ٌَْفتِنَكُُم الَِّذٌَن  
 .(ٖ)مكروه من أعدابكم الكفرة"

 .(ٗ)بشرط أن تخافوا فتنة الكافرٌن لكم بالمتل أو األسر أو ؼٌرهما" لال المراؼً:أي:" 
أي:فبل إثم علٌكم أن تنمصوا شٌبا من الصبلة إن خفتم أن ٌماتلكم الذٌن  لال الماسمً:"

 .(٘)ة"كفروا فً الصبل
 .(ٙ)، بمعنى: المتل هاهنا"«الفتنة»لال السمعانً:" 

 .(2)لال الزمخشري:"المراد بالفتنة: المتال والتعرض بما ٌكره"
لال ابن عطٌة:" }ٌفتنكم{، معناه: ٌمتحنكم بالحمل علٌكم وإشؽال نفوسكم فً صبلتكم، 

لفتنة االختبار بالشدابد، ونحو هذا لول صاحب الحابط: لمد أصابتنً فً مالً هذا فتنة، وأصل ا
 .(1)وإلى هذا المعنى ترجع كٌؾ تصرفت، وعدو وصؾ ٌجري على الواحد والجماعة"

 واختلؾ فً هذا المصر المشروط بالخوؾ على لولٌن :
أحدهما : أنه لََصَر أركانها إذا خاؾ، مع استٌفاء أعدادها فٌصلً عند المساٌفة والتحام المتال 

[. 5ٖٕولاعداً ومومٌاً، وهً مثل لوله :}فَإِْن ِخْفتُْم فِرَجاالً أَْو ُرْكبَاناً{] البمرة : كٌؾ أمكنه لابماً 
 .(ٓٔ)، واختٌار الطبري(5)وهذا لول ابن عباس

[ فإلامتها ٖٓٔواستدلوا على صحته :"بؤن بعده }فإذا اطمؤننتم فؤلٌموا الصبلة{ ]النساء:  

إلامتها فً ؼٌر الطمؤنٌنة هو ترن إلامة هذه إتمام ركوعها وسجودها وسابر فرابضها وترن 
 .(ٔٔ)األشٌاء"

 والثانً : أنه لصر أعدادها من أربع إلى ما دونها، وفٌه ثبلثة ألاوٌل :
أحدها : أن هذا مشروط بالخوؾ من أربع إلى ركعتٌن، فإن كان آمناً ممٌماً لم ٌمصر، وهذا لول 

 .(ٗٔ)ر؛ تمسكا بظاهر المرآنوأهل الظاه،(ٖٔ)، وداود بن علً(ٕٔ)سعد بن أبً ولاص
والثانً : أنه لَْصران ، فمصر األَمْن ، من األربع إلى ركعتٌن ، ولصر الخوؾ من ركعتٌن إلى 

 .(2ٔ)، وهو لول ابن عباس(ٙٔ)، والحسن(٘ٔ)ركعة ، وهذا لول جابر بن عبد هللا
فً روى مجاهد عن ابن عباس لال : " فرض هللا الصبلة على لسان نبٌكم علٌه السبلم 

الحضر أربعًا ، وفً السفر ركعتٌن ، وفً الخوؾ ركعًة"
(ٔ). 

                                                             
 .1ٖٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٖٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر الماسمً: (٘)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5٘٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .٘ٓٔ/ٔالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٖٔ/5(:صٖٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/5، وانظر: تفسٌر الطبري: 5ٖٗالناسخ والمسنوخ للنحاس: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/5(:صٕٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٔٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٖٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٔٗ/ٔانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٖٗٔ/5(:ص5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٔٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٖٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/5(:ص5ٖٖٓٔ)-(ٖٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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 والثالث : أنه ٌمصر فً سفر خابفاً وآمناً من أربع إلى ركعتٌن ال ؼٌر.
: إنه ٌجوز المصر فً حال -وهو لول أكثر األمة -لال جمهور العلماء  لال السمعانً:" 

 .(ٕ)م فً سفر ما"[أنه أت-ملسو هيلع هللا ىلص-األمن، ولم ٌنمل ]عن النبً
وظاهر اآلٌة ٌدل على أن المصر ال ٌجوز إال عند الخوؾ، ولٌس  لال ابن الجوزي:" 

األمر كذلن، وإنما نزلت اآلٌة على ؼالب أسفار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأكثرها لم ٌخل عن خوؾ 
 .(ٖ)العدو"
سافر سفرا تمصر فً مثله لال اإلمام الموفك رحمه هللا: "وأجمع أهل العلم على أن من  

 .(ٗ)الصبلة فً حج، أو عمرة، أو جهاد، أن له أن ٌمصر الرباعٌة فٌصلٌها ركعتٌن"
، ثابت بنص الكتاب فً حال الخوؾ خاصة، وهو لوله «المصر»  لال الزمخشري:" 

 .(٘)}إن خفتم أن ٌفتنكم الذٌن كفروا{، وأما فً حال األمن فبالسنة"
كان ٌمصر فً السفر وٌتم ، وٌفطر »، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن عابشة رضً هللا عنها  
 .(ٙ)«وٌصوم

عن ٌعلى بن منٌة لال : "للت لعمر بن الخطاب رضً هللا عنه : }فلٌس علٌكم ولد روي 
جناح أن تمصروا من الصبلة إن خفتم{، ولد أمن الناس! فمال : عجبُت مما عجبَت منه ، حتى 

 .(2) عن ذلن فمال : صدلة تصدَّق هللا بها علٌكم ، فالبلوا صَدلته"سؤلت النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أبً العالٌة، لال : "سافرت إلى مكة ، فكنت أصّلً ركعتٌن ، فلمٌنً وعن لتادة، عن 

اء من أهل هذه الناحٌة ، فمالوا : كٌؾ تصلً ؟ للت ركعتٌن. لالوا : أسنة أو لرآن ؟ للت :  لُرَّ
فمدصلَّى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ركعتٌن. لالوا : إنه كان فً حرب! للت : لال هللا : كلٌّ ، سنة ولرآن ، 

ُ آِمنٌَِن ُمَحلِّ  ْإٌَا ِباْلَحّكِ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاَّ ُ َرسُولَهُ الرُّ ِمٌَن ُرُءوَسكُْم }لَمَْد َصَدَق َّللاَّ
ِرٌَن ال تََخافُ  [ ، ولال : }وإذا ضربتم فً األرض فلٌس عٌكم جناح 2ٕوَن{ ]سورة الفتح : َوُممَّصِ

 .(1)أن تمصروا من الصبلة{ ، فمرأ حتى بلػ : }فإذا اطمؤننتم{"
 اختلفوا فً المصر على لولٌن: و

 .(5)أحدها: أنه إباحة. وهو لول الشافعً
أن المصر فً والمصر فً السفر ببل خوؾ سنة، والكتاب ٌدل على  لال الشافعً:" 

ال أنَّ حتماً علٌهم أن ٌمصروا كما كان ذلن فً  -عز وجل  -السفر ببل خوؾ رخصة من َّللاَّ 
 .(ٓٔ)الخوؾ والسفر"

 والثانً: أنه واجب. 
لال السمعانً:"والخبلؾ بٌن السلؾ مشهور فٌه، والمول األول هو أصح؛ لموله عز 

ٌِْهَما أَْن ٌَتََراَجعَا{ ]البمرة : ذكره: }فلٌس علٌكم جناح{، وهو مثل لوله: }ُجنَاَح   .(ٔٔ)["َٖٕٓعلَ
لال الزمخشري:" لوله:}فلٌس علٌكم جناح أن تمصروا من الصبلة{، ظاهره التخٌٌر بٌن  

 .(ٕٔ)المصر واإلتمام، وأن اإلتمام أفضل"
وإنما ٌجوز للمسافر المصر إذا كان سفره مباحا، وبهذا لال مالن،  لال ابن الجوزي:" 

ولال أبو حنٌفة: ٌجوز له المصر فً سفر المعصٌة. فؤما مدة اإللامة التً إذا نواها والشافعً، 
                                                                                                                                                                               

 .2ٖٔ/5(:صٖٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
 .ٗٓٔ/ ٖ :المؽنً(ٗ)
 .5٘٘-1٘٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٕٓ/ٔ(:صٗٙ٘، زسنن البٌهمً)ٖٙٔ/ٖ(:ص51ٕٕسنن الدارلطنً) (ٙ)
 .ٕٗٔ/5(:صٖٓٔٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/5(:صٕٖٔٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .1٘٘/ٔ، والكشاؾ:2ٕٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٓ٘ٙ/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (5)
 .ٓ٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1٘٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)



ٕٙٗ 
 

أتم الصبلة، وإن نوى ألل منها، لصر، فمال أصحابنا: إلامة اثنٌن وعشرٌن صبلة، ولال أبو 
 .(ٔ)حنٌفة: خمسة عشر ٌوما. ولال مالن، والشافعً: أربعة أٌام"

ا ُمِبٌنًا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ اْلَكافِِرٌَن َكا  [، أي:" إن الكافرٌن ٔٓٔنُوا لَكُْم َعُدوًّ
 .(ٕ)مجاهرون لكم بعداوتهم، فاحذروهم"

 .(ٖ)ظاهر العداوة. فبل ٌراعون حرمة الصبلة لعداوتهم" لال الماسمً:أي:"
ا لد أبانوا لكم عداوتهم  لال الطبري:"  ٌعنً:الجاحدٌن وحدانٌة هللا،]كانوا لكم[ عدوًّ
تهم لكم الحرب على إٌمانكم باهلل وبرسوله ، وترككم عبادة ما ٌعبدون من األوثان بمناصب

 .(ٗ)واألصنام ، ومخالفتكم ما هم علٌه من الضبللة"
تعلٌل لذلن باعتبار تعلله بما ذكر أو لما ٌفهم من الكبلم من كون  لال أبو السعود:" 

 .(٘)تعرض لهم بسوء"فتنتهم متولعة فإن كمال عداوتهم للمإمنٌن من موجبات ال
 .(ٙ)المعنى: لد جلحوا فً عدواتكم وراموكم كل مرام" لال ابن عطٌة:"

ًّ بن كعب :"}أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّبلِة أَْن ٌَْفِتنَكُُم الَِّذٌَن َكفَُروا{"و لرأ أب
(2). 

 الفوائد:
 فً الصفة لصر فً وردت اآلٌة ألن المصر، فً الخوؾ شرط لمن متمسنلٌس فً اآلٌة  -ٔ

 آخر علٌه ٌدل وكما العدد، لصر شرعٌة تمدم من علم لما العدد، لصر فً ال الخوؾ، صبلة
 ال اتفالً{ ِخْفتُمْ  إِنْ : }لوله فً فالمٌد السفر، صبلة فً العدد لصر فً أنها سلم ولو، اآلٌة

 أَنْ : }وتعالى سبحانه هللا لال إنما: الخطاب بن لعمر للت: لال أمٌة بن ٌعلى فعن احترازي،
بَلةِ  ِمنَ  تَْمُصُروا  مما عجبتُ : عمر لال الناس؟ أمن فمد{ َكَفُروا الَِّذٌنَ  ٌَْفتِنَكُمُ  أَنْ  ِخْفتُمْ  إِنْ  الصَّ
 علٌكم بها هللا تصدق صدلة: " فمال - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فسؤلت منه، عجبتَ 
 .(1)" صدلته فالبلوا

 علٌه هللا صلى - هللا رسول عنها فسؤل وؼٌره، عمر على أشكلت واآلٌة: "المٌم ابن لال
 حكم أن بٌان هذا وكان لؤلمة، شرعه وشرع هللا، من صدلة هذا وأن بالشفاء، فؤجابه ،- وسلم
 نوع أنَّه وؼاٌته والخابؾ، اآلمن عن الصبلة لصر فً مرتفع الجناح وأن مراد، ؼٌر المفهوم
 بالتخفٌؾ، األركان لصر ٌتناول لصراً  التضت اآلٌة إن: ٌمال ولد. له رفع أو للمفهوم تخصٌص
 ُوِجدَ  فإذا والخوؾ، األرض، فً الضرب: بؤمرٌن ذلن ولٌُِّدَ  ركعتٌن، بنُمصان العدد ولصر
 األمران، انتفً وإن وأركانها، عدُدها ممصورة الخوؾ صبلة فٌصلون المصران، أُبٌحَ  األمران،
 ترتب السببٌن، أحدُ  ُوِجد وإن كاملة، تامة صبلة فٌصلون المصران، انتفً ممٌمٌن، آمنٌن فكانوا
 نوع وهذا العدد، واستوفً األركان، لُصرت واإللامة، الخوؾ ُوِجدَ  فإذا وحده، لصره علٌه
 األركان، واستوفً العددُ  لُصر واألمن، السفر وجد فإن اآلٌة، فً المطلك بالمصر ولٌس لصر،
 ممصورة الصبلة هذه تُسمى ولد المطلك، بالمصر ولٌس لَصٍر، نوع وهذا أمن، صبلة وسمٌت
 .(5)"اآلٌة لصر فً تدخل لم وأنها أركانها، إتمام باعتبار تامة تُسمى ولد العدد، نمصان باعتبار

                                                             
 .ٓٙٗ/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 5ٗ.التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .51ٕ/ٖتفسٌر الماسمً: (ٖ)
 . ٕٗٔ-ٖٕٔ/5تفسٌر الطبري:(ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .٘ٓٔ/ٔالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٕٔ/5(:صٖ٘ٔٓٔأخرجه الطبري) (2)
( و ٖٓٔٓٔ(، والطبري )1ٙٙ(، ومسلم )ٕ٘ٗ( و )ٕٗٗ( و )2ٗٔ، وأحمد )ٖٔٔ /ٔأخرجه الشافعً فً " مسنده " (1)
 .ٓٗٔو ٖٗٔ/ ٖ(، والبٌهمً ٕٖٔٓٔ)
 .ٙٙٗ/ ٔزاد المعاد : (5)



ٕٙ٘ 
 

فً اآلٌة الرد على الذٌن ٌتمون الفرابض فً السفر وال ٌمصرون الصبلة وإن أباح لهم العلم -ٕ
، وهذا (ٕ)، واحتجوا بان الرخص إنما هً للعامة(ٔ)والحضر عندهم سواءترن ذلن، ألن السفر 

 باطل ومخالؾ لفرابض اإلسبلم فً الصبلة.
فرض هللا الصبلة على لسان نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص فً الحضر أربعا، وفً السفر  لال ابن عباس:" 

 . (ٖ)"ركعتٌن، وفً الخوؾ ركعة
 .(ٗ)"فرضت الصبلة ركعتٌن فً السفر لمن أراد االلتصار علٌهما لال الرملً:" المعنى:

 .(ٗ)"علٌهما
 المرآن

اَلةَ فَْلتَمُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََن َوْليَؤُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَ  ا َسَجُدوا }َوإِذَا كُْنَت فِيِهْم فَؤَلَْمَت لَُهُم الص 
ْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََن َوْليَؤُْخذُوا ِحْذَرهُْم َوأَْسِلَحتَُهْم فَْليَكُونُوا ِمْن َوَرائِكُْم َوْلتَؤِْت َطائِفَةٌ أُ 

 ُجنَاَح َعلَْيُكْم َود  ال ِذيَن َكَفُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتِعَتِكُْم فَيَِميلُوَن َعلَْيكُْم َمْيلَةً َواِحَدًة َوالَ 
َ أََعد   إِْن َكاَن بِكُْم أًَذى ِمْن َمَطٍر أَْو كُْنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا أَْسِلَحتَكُْم َوُخذُوا ِحْذَركُْم إِن  ّللا 

 [ٕٓٔ({ ]النساء : ِٕٓٔلْلَكافِِريَن َعذَابًا ُمِهينًا )
 التفسٌر:
فً ساحة المتال، فؤردت أن تصلً بهم، فلتمم جماعة منهم معن للصبلة،  -أٌها النبً-وإذا كنت 

ولٌؤخذوا سبلحهم، فإذا سجد هإالء فلتكن الجماعة األخرى من خلفكم فً مواجهة عدوكم، وتتم 
الجماعة األولى ركعتهم الثانٌة وٌُسلِّمون، ثم تؤتً الجماعة األخرى التً لم تبدأ الصبلة فلٌؤتموا 

خذوا بن فً ركعتهم األولى، ثم ٌكملوا بؤنفسهم ركعتهم الثانٌة، ولٌحذروا ِمن عدوهم ولٌؤ
أسلحتهم. ودَّ الجاحدون لدٌن هللا أن تؽفُلوا عن سبلحكم وزادكم؛ لٌحملوا علٌكم حملة واحلة 
فٌمضوا علٌكم، وال إثم علٌكم حٌنبذ إن كان بكم أذى من مطر، أو كنتم فً حال مرض، أن 

 ٌهم.تتركوا أسلحتكم، مع أخذ الحذر. إن هللا تعالى أعدَّ للجاحدٌن لدٌنه عذابًا ٌهٌنهم، وٌخز
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 

رلً لال : " لال: كنا مع رسول هللا  بُعْسفان، لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحدها: عن مجاهد، عن أبً عٌا  الزُّ
الظهر،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فاستمبلنا المشركون علٌهم خالد بن الولٌد، وهم بٌننا وبٌن المبلة، فصلى النبً 

وا على حال لو أصبنا ؼرتهم، لمد أصبنا ؼفلة، لو كنا حملنا علٌهم وهم فً الصبلة. فمالوا: لد كان
فمالوا: تؤتً علٌه اآلن صبلة هً أحب إلٌهم من أبناءهم وأنفسهم، لال: فنزل جبرٌل بهذه اآلٌات 

بَلةَ فَْلتَمُْم َطاِبفَةٌ  ِمْنُهْم َمعََن{ اآلٌة، لال:  بٌن الظهر والعصر: }َوإِذَا كُْنَت فٌِِهْم فَؤَلَْمَت لَُهُم الصَّ
 -مستمبل المبلة والمشركون أمامه، فؤمرهم رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فحضرت الصبلة، فمام رسول هللا 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤخذوا السبلح، فصففنا خلفه صفٌن؛ صؾ خلؾ رسول هللا جمٌعاً، ثم سجد النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص 
ذي ٌلٌه، لال: واآلخرون لٌام ٌحرسونهم، فلما سجدوا ولاموا؛ جلس اآلخرون فسجدوا بالصؾ ال

فً مكانهم، ثم تمدم هإالء إلى مصاؾ هإالء، وجاء هإالء إلى مصاؾ هإالء فركعوا جمٌعاً، 
فلما  بالصؾ الذي ٌلٌه، واآلخرون لٌام ٌحرسونهم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثم رفع فرفعوا جمٌعاً، ثم سجد النبً 

جلسوا؛ جلس اآلخرون، فسجدوا، ثم جلسوا جمٌعاً، ثم سلم علٌهم جمٌعاً، لال: فصبلها رسول 
 .(ٔ). وروي عن ابن عباس نحوه (٘)"مرتٌن: مرة بعُسفان، وصبلها ٌوم بنً سُلٌم -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

                                                             
 نسب هذا األدب إلى بعض الصوفٌة. .2ٕٕاللمع للطوسً : انظر:  (ٔ)
 .ٙٓٔودراسات فً التصوؾ اإلسبلمً:، 1ٕٙاألمر المربوط ألبن عربً ضمن ذخابر األعبلق له أٌضاً ص انظر:  (ٕ)
( وسنن ابن 5ٙٔ، 5ٔٔ، 1ٔٔ/ٖ، ٕٕٙ/ٔ( وسنن النسابً )2ٕٗٔ( وسنن أبً داود برلم )12ٙصحٌح مسلم برلم )(ٖ)

 .( 2ٕٗ/٘( وتفسٌر الطبري )1ٙٓٔماجة برلم )
 .ٖٔٙ/ٗفتاوى الرملً: (ٗ)
(، ٙٙٗ، ٘ٙٗ، ٖٙٗ/ ًٕ "مصنفه" )، وابن أبً شٌبة ف٘ٓ٘/ ٕ(:ص2ٖٕٗأخرجه عبد الرزاق فً "مصنفه" )(٘)

، 5٘/ ٗ، وأحمد )1ٖٙٔ، 2ٖٙٔ/ ٗ(:ص1ٙٙ(، وسعٌد بن منصور فً "سننه" )2ٖٗٔوالطٌالسً فً "مسنده" )رلم 
(، و"الكبرى" 22ٔ، 2ٙٔ/ ٖ، والنسابً فً "المجتبى" )ٕٔ - ٔٔ/ ٕ(:صٖٕٙٔ(، وأبو داود فً "سننه" )ٓٙ، ٓٙ، 5٘
"إحسان"،   - 1ٕٔ/ 2(:ص12ٕٙحبان فً "صحٌحه" )، وابن 52٘، 5ٙ٘/ ٔ(:ص5ٖ1ٔ، 5ٖ2ٔ)

، 5٘/ ٕ، والدارلطنً فً "سننه" )ٕ٘ٓٔ/ ٖ(:ص15ٙ٘،  وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )ٖٔٔ/5(:صٖٕٖٓٔوالطبري)



ٕٙٙ 
 

فً عبد الرحمن بن عوؾ  (ٕ)؛ لال: "نزلت-رضً هللا عنهما-والثانً: وعن عبد هللا بن عباس 
 .(ٖ)كان جرٌحاً"
لال الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس رضً هللا عنهما: "نزلت فً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والثالث: 

وذلن أنه ؼزا محاربا وبنى أنمار، فنزلوا وال ٌرون من العدو أحدا، فوضع الناس أسلحتهم، 
اجة له لد وضع سبلحه حتى لطع الوادي والسماء تر ، فحال الوادي وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لح

بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن أصحابه فجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ظل شجرة فبصر به ؼورث بن 
الحارث المحاربً فمال: لتلنً هللا إن لم ألتله، ثم انحدر من الجبل ومعه السٌؾ فلم ٌشعر به 

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال وهو لابم على رأسه ومعه السٌؾ لد سله من ؼمده فمال: ٌا دمحم من ٌعصمن رسو
ؼورث بن الحارث بما شبت، ثم أهوى  منً اآلن؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا، ثم لال: اللهم اكفنً

ه من زلخة زلخها من بٌن كتفٌه، وندر سٌفه فمام بالسٌؾ إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌضربه فؤكب لوجه
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخذه ثم لال: ٌا ؼورث من ٌمنعن منً اآلن؟ لال: ال أحد، لال تشهد أن ال إله إال 
هللا وأن دمحما عبده ورسوله وأعطٌن سٌفن؟ لال: ال ولكن أشهد أن ال ألاتلن أبدا وال أعٌن علٌن 

ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سٌفه، فمال ؼورث: وهللا ألنت خٌر منً، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: أجل أنا عدوا، فؤعطاه رس
أحك بذلن منن، فرجع ؼورث إلى أصحابه فمالوا: وٌلن ما منعن منه؟ لال: لمد أهوٌت إلٌه 

ل: وسكن بالسٌؾ ألضربه فوهللا ما أدري من زلخنً بٌن كتفً فخررت لوجهً، وذكر حاله لا
الوادي فمطع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الوادي إلى أصحابه فؤخبرهم الخبر ولرأ علٌهم هذه اآلٌة: }وال جناح 
علٌكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم{ أي: من 

 .(ٗ)عدوكم"
بَلةَ{ ]النساء : لوله تعالى:}َوإِذَا كُْنَت فٌِِهْم فَؤَلَْمَت لَُهُم   أٌها -[، أي:" وإذا كنت ٕٓٔالصَّ
 .(٘)فً ساحة المتال، فؤردت أن تصلً بهم" -النبً

 .(ٙ)أي: شهٌدا معهم فؤلمت لهم الصبلة" لال البؽوي:" 

                                                                                                                                                                               
(، وابن أبً عاصم فً ٓٗٔ٘، 5ٖٔ٘، 2ٖٔ٘، ٖٖٔ٘، ٕٖٔ٘/ رلم ٘(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )ٓٙ، ٓٙ

، والحاكم 2ٙٔٔ/ ٖ(:ص51ٕ٘(، وأبو نعٌم األصبهانً فً "معرفة الصحابة" )25ٕٔرلم  5ٙٔ/ ٗ"اآلحاد والمثانً" )
/ ٖ(:ص1ٕٗٔ، 1ٗٔٔ(، و"معرفة السنن واآلثار")2ٕ٘، ٕٙ٘/ ٖ(، والبٌهمً فً "السنن الكبرى" )1ٖٖ، 2ٖٖ/ ٔ)
/ ٕو"الوسٌط" ) ،1ٓٔ، والواحدي فً "أسباب النزول" :5ٕٓ، 15ٕ/ ٗ(:ص5ٙٓٔ، والبؽوي فً "شرح السُّنة" )٘ٔ
 ( من طرق عن أبً عٌا  به.ٕٙٔ، ٔٙٔ/ ٖٗ(، والمزي فً "تهذٌب الكمال" )5ٓٔ

 لال اإلمام الدارلطنً: "صحٌح".
 ولال الحاكم: "صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.

 ولال البٌهمً: "هذا إسناد صحٌح".

 ولال البؽوي: "هذا إسناد صحٌح".
/ ٗ(: "وهذا إسناد صحٌح، وله شواهد كثٌرة". ولال ابن حجر فً "اإلصابة" )ٔٓٗ/ ٕفً "تفسٌره" )ولال ابن كثٌر 

 (: "سنده جٌد".ٖٗٔ
(، ٖٓ/ ٖ،  والحاكم )ٙ٘ٔ/5(:ص2ٖٖٓٔكشؾ(، والطبري) - 25ٙرلم  ٕٖٙ/ ٔأخرجه البزار فً "مسنده" )(ٔ)

 د الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به.، جمٌعهم من طرٌك النضر بن عب1ٓٔوالواحدي فً "أسباب النزول":
 (.ٕٖٓ/ ٕوسنده ضعٌؾ جداً؛ مداره على النضر، وهو أبو عمر الخزاز مترون؛ كما فً "التمرٌب" )

 (: "رواه البزار؛ وفٌه النضر بن عبد الرحمن، وهو مجمع على ضعفه". اهـ.5ٙٔ/ ٕلال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 صحٌح ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً، ولال: "صحٌح على شرط البخاري، ولم ٌخرجاه"!!.أما الحاكم؛ فمال: "هذا حدٌث 

المتمدم  -رضً هللا عنه-والبخاري لم ٌخرج البتة للنضر هذا! لكن الحدٌث صحٌح بشاهده من حدٌث أبً عٌا  الزرلً 
 آنفاً.
 {.ْم َمْرَضى}إِْن َكاَن بِكُْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو ُكْنتُ  أي: لوله تعالى: (ٕ)
 ( وصححه على شرط الشٌخٌن، ووافمه الذهبً.1ٖٓ/ ٕأخرجه الحاكم )(ٖ)

 ، دون لوله: "نزلت فً".ٗٙٔ/5(:ص25ٖٓٔ، والطبري)ٕٗٙ/ 1(:ص55٘ٗوأخرجه البخاري )
 أخبره ابن كثٌر مختصرا فً التفسٌر، ولال أخرجه اإلمام أحمد عن جابر، ولال: تفرد، و1ٕٔ-1ٕٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗ)

 .1ٗ/  ٗ. وانظر: البداٌة والنهاٌة: ٕٓٗ - ٔٓٗ/  ٕبه من هذا الوجه: 
( ولد رواه من ؼٌر هذا الوجه برلم 2ٙٗ/2(، وعلك البخاري لطعة منه فً صحٌحه )5ٖٓ/ٖوانظر: مسند اإلمام أحمد )

(ٖٗٔ٘.) 
 .5٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٙ)
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 .(ٔ)أي : إذا صلٌت بهم إماما فً صبلة الخوؾ" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)أن ٌصلً فً الخوؾ بؤصحابه" -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا خطاب للنبً  لال الماوردي:" 

 ؟ على لولٌن : -ملسو هيلع هللا ىلص-واختلؾ أهل العلم فً الخطاب فً هذه الىٌة هل خص به النبً 
أحدهما: أنه خاص له ولٌس لؽٌره من أمته أن ٌصلً فً الخوؾ كصبلته ، ألن المشركٌن 

مسلمٌن إذا اشتؽلوا بصبلتهم ، فاطلع هللا نبٌه على سرابرهم وأمره عزموا على اإلٌماع بال
، وهذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-بالتحرز منهم ، فكان ذلن سبب إسبلم خالد بن الولٌد ، فلذلن صار هذا خاصاً للنبً 

 .(ٖ)المول محكً عن أبً ٌوسؾ
من أمته إذا كان على مثل حاله فً خوفه ، ألن ولؽٌره  -ملسو هيلع هللا ىلص-والمول الثانً : أن ذلن عام للنبً 

ذكر السبب الذي هو الخوؾ ٌوجب حمله علٌه متى وجد كما فعل الصحابة بعده حٌن خافوا. 
 .(ٗ)وهو لول الجمهور

بٌّن فً هذه اآلٌة كٌفٌة صبلة الخوؾ، وأعلم أن صبلة الخوؾ جابزة  لال السمعانً:" 
ولال بعضهم: صبلة الخوؾ ال تجوز ألحد بعده، وهو  بعد رسول هللا على لول أكثر العلماء، 

لول أبى ٌوسؾ؛ تمسكا بظاهر اآلٌة، لوله: }وإذا كنت فٌهم{ فشرط كونه فٌهم، واألصح هو 
األول، وهو االصح، ولوله: }وإذا كنتم فٌهم{ لٌس على سبٌل الشرط، وإنما خرج الكبلم على 

 .(٘)ده صبلة الخوؾ"وفك الحال، ولد ورد أن أصحاب رسول هللا صلوا بع
تعلك بمفهومه من خص صبلة الخوؾ بحضرة الرسول صلى هللا علٌه  لال البٌضاوي:" 

وسلم لفضل الجماعة، وعامة الفمهاء على أنه تعالى علم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كٌفٌتها لٌؤتم به األبمة بعده 
 .(ٙ)فإنهم نواب عنه فٌكون حضورهم كحضوره"

[، أي:" فلتمم ٕٓٔمُْم َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم َمعََن َوْلٌَؤُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}فَْلتَ  
 .(2)جماعة منهم معن للصبلة، ولٌؤخذوا سبلحهم"

[، أي: ٕٓأي: فلتمؾ، كموله تعالى: }وإذا أظلم علٌهم لاموا{]البمرة : لال البؽوي:" 
 .(1)ولفوا"
 .(5)فاجعلهم طابفتٌن فلتمم إحداهما معن ٌصلون" لال البٌضاوي:أي:" 
ا  لال الزجاج:"   ، فجمع سبلح، مثل حمار وأحمرة. وسبلح اسم لجملة ما«أَسلحة»وأمَّ

ة، ال ٌمال للدواب وما أشبهها  ٌدفع الناس به عن أنفسهم فً الحروب مما ٌماتل به خاصَّ
 .(ٓٔ)سبلح"

 ن:واختلفوا فً الذٌن ٌؤخذون اسلحتهم على لولٌ
ألن من فً الصبلة  ٌصلّون،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : أن المؤمورٌن بؤخذ السبلح هم الذٌن مع رسول هللا 

السبلح الذي أمروا بؤخذه عندهم فً صبلتهم ، كالسٌؾ ٌتملَّده أحدهم ، والسكٌن ؼٌر مماتل، وأما 
سبلحه. وهذا لول ، والخنجر ٌشدُّه إلى درعه وثٌابه التً هً علٌه ، ونحو ذلن من 

 .(ٔٔ)الشافعً

                                                             
 .ٓٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔنكت والعٌون:ال (ٕ)
 .5٘٘/ٔ، والكشاؾ:2ٕٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٕٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5٘٘/ٔ، والكشاؾ:2ٕٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٕٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (1)
 .5ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .51/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/5، وتفسٌر الطبري:52/ٕانظر: تفسٌر اإلمام الشافعً: (ٔٔ)
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فعلى هذا إنما ٌؤخذه إذا كان ال ٌشؽله عن الصبلة، وال ٌإذي من بجنبه  لال البؽوي:" 
فإذا شؽلته حركته وثملته عن الصبلة كالجعبة والترس الكبٌر أو كان ٌإذي من جنبه كالرمح فبل 

 .(ٔ)ٌؤخذه"
 .(ٕ)ابن عباسوالثانً : هم الذٌن بإزاء العدو ٌحرسون ، وهذا لول 

[، أي:" فإذا سجد هإالء ٕٓٔلوله تعالى:}فَإِذَا َسَجُدوا فَْلٌَكُونُوا ِمْن َوَرابِكُْم{ ]النساء :  
فلتكن الجماعة األخرى من خلفكم فً مواجهة عدوكم، وتتم الجماعة األولى ركعتهم الثانٌة 

وٌُسلِّمون"
(ٖ). 
 .(ٗ)رٌد مكان الذٌن هم وجاه العدو"أي: صلوا، }فلٌكونوا من ورابكم{ ٌ لال البؽوي: " 
الضمٌر فً سجدوا للطابفة المصلٌة والمعنى: فإذا سجدوا معن الركعة  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)األولى فلٌنصرفوا "
 [، لوالن:ٕٓٔ]النساء : {وفً المشار إلٌهم فً لوله تعالى:} فَْلٌَكُونُوا 

طابفة المصلٌة، وهذا معنى لول ابن أحدهما: أنهم الطابفة التً لم تصل، أمرت أن تحرس ال
 . (ٙ)عباس

 .(2)والثانً: أنهم المصلون معه، أمروا إذا سجدوا أن ٌنصرفوا إلى الحرس
 :(1)واختلؾ العلماء كٌؾ ٌنصرفون بعد السجود، على لولٌن

أحدهما: أنهم إذا أتموا مع اإلمام ركعة أتموا ألنفسهم ركعة، ثم سلموا وانصرفوا، ولد تمت 
 صبلتهم.

 :(5)والثانً:أنهم ٌنصرفون عن ركعة. واختلؾ هإالء، على لولٌن
 أحدهما: فمال بعضهم: إذا صلوا مع اإلمام ركعة وسلموا، فهً تجزبهم.  

والثانً: ولال آخرون منهم أبو حنٌفة: بل ٌنصرفون عن تلن الركعة إلى الحرس وهم على 

 ل، وتؤتً تلن الطابفة. صبلتهم، فٌكونوا فً وجه العدو مكان الطابفة التً لم تص
[، أي:" ثم تؤتً ٕٓٔلوله تعالى:}َوْلتَؤِْت َطابِفَةٌ أُْخَرى لَْم ٌَُصلُّوا فَْلٌَُصلُّوا َمعََن{ ]النساء :  

الجماعة األخرى التً لم تبدأ الصبلة فلٌؤتموا بن فً ركعتهم األولى، ثم ٌكملوا بؤنفسهم ركعتهم 
 .(ٓٔ)الثانٌة"

الركعة  -ملسو هيلع هللا ىلص-الطابفة التً بإزاء العدو تؤتً فتصلً مع رسول هللا ٌرٌد لال الماوردي:"
 . (ٔٔ)التً بمٌت علٌه ، وتمضً الطابفة التً صّلت فتمؾ موضعها بإزاء العدو "

 .(ٕٔ)وهم الذٌن كانوا فً وجه العدو" لال البؽوي: " 
 :(ٖٔ)واختلفوا فً الطابفة األخرى، على ألوال

 صلى بهم اإلمام أطال التشهد حتى ٌمضوا الركعة الفابتة، ثم ٌسلم بهم.أحدهما: أنه إذا 
 الثانً: ولال آخرون: بل ٌسلم هو عند فراؼه من الصبلة بهم، فإذا سلم لضوا ما فاتهم. 

                                                             
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٔ)
 .ٕٗٔ/5(:صٖٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٗٔ/5(:صٖٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٕ٘٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٕ٘٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٔالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
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الثالث: ولال آخرون: بلى ٌصلً بالطابفة الثانٌة ركعة وٌسلم هو، وال تسلم هً، بل ترجع إلى 
لى، فتمضً ما بمً من صبلتها وتسلم، وتمضً وتجًء األخرى، فتتم وجه العدو، ثم تجًء األو

 .(ٔ)صبلتها، وهذا مذهب أبً حنٌفة
عن سهل بن أبً حثمة لال : "صلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤصحابه فً خوؾ ، فجعلهم خلفه صفٌن  

ثم تمدموا ، فصلى بالذٌن ٌلونه ركعة ثم لام ، فلم ٌزل لابًما حتى صلى الذٌن خلفه ركعة ، 
وتخلّؾ الذٌن كانوا لُدَّامهم ، فصلى بهم ركعة ، ثم جلس حتى صلى الذٌن تخلفوا ركعة ، ثم 

 .(ٕ)سلم"
وفً رواٌة اخرى اٌضا عن سهل بن أبً حثمة فً صبلة الخوؾ لال : "ٌموم اإلمام  

ٌركع بهم مستمبل المبلة ، وتموم طابفة منهم معه ، وطابفة من لبل العدو وجوههم إلى العدو ، ف
ركعة ، ثم ٌركعون ألنفسهم وٌسجدون سجدتٌن فً مكانهم ، وٌذهبون إلى ممام أولبن ، وٌجًء 
أولبن فٌركع بهم ركعة وٌسجد سجدتٌن ، فهً له ركعتان ولهم واحدة. ثم ٌركعون ركعة 

 .(ٖ)وٌسجدون سجدتٌن"
}ولتؤت طابفة{، بكسر البلم، ولرأ الجمهور: « فلتمم»ولرأ الحسن وابن أبً إسحاق:  

 .(ٗ)بالٌاء« ولٌؤت»بالتاء، ولرأ أبو حٌوة: 
ٌَؤُْخذُوا ِحْذَرهُْم َوأَْسِلَحتَُهْم{ ]النساء :   [، أي:" ولٌحذروا ِمن عدوهم ٕٓٔلوله تعالى:}َوْل

 .(٘)ولٌؤخذوا أسلحتهم"
 فإن للت: كٌؾ جمع بٌن األسلحة وبٌن الحذر فً األخذ؟  لال الزمخشري:" 

ر وهو التحرز والتٌمظ آلة ٌستعملها الؽازي، فلذلن جمع بٌنه وبٌن للت: جعل الحذ
ٌَماَن{ ]الحشر  اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ األسلحة فً األخذ، وجعبل مؤخوذٌن. ونحوه لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن تَبَوَّ

 .(ٙ)[، جعل اإلٌمان مستمرا لهم ومتبوأ لتمكنهم فٌه فلذلن جمع بٌنه وبٌن الدار فً التبوء"5: 

 حمل السبلح فً الصبلة لوالن:وفً  
أحدهما: أنه فرض عند عدم المرض الذي ٌشك معه حمل السبلح أو التؤذي بالمطر، وهذا أحد 

 .(2)لولً الشافعً
 .(1)هذا لول أكثر أهل العلموالثانً: انه سنة مإكدة، و

فً  لال الواحدي:"والشرط أن ال ٌحمل سبلًحا نجًسا إن أمكنه وال ٌحمل الرمح إال
 .(5)طرؾ الصؾ أو فً الصؾ األول لببل ٌإذي به من أمامه"

[، أي:" ٕٓٔلوله تعالى:}َودَّ الَِّذٌَن َكَفُروا لَْو تَْؽفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتِعَتِكُْم{ ]النساء :  
 .(ٓٔ)ودَّ الجاحدون لدٌن هللا أن تؽفُلوا عن سبلحكم وزادكم"

 .(ٔٔ)مد الموم وتحذٌر من الؽفلة، لببل ٌنال العدو أمله "إخبار عن معت لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٔ)"َعْن أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتِعَتِكُْم{ ٌتمنى الكفار لو وجدوكم ؼافلٌن } لال البؽوي: " 
 .(ٖٔ)«وأمتعاتكم»ولرئ:  

                                                             
 .ٕ٘٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٔٓ/ٖانظر: المؽنً البن لدامة: (ٔ)
 .٘ٗٔ/5(:صٖٙٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٗٔ/5(:صٖٓ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز:(ٗ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ ٖ، و"المؽنً" 5ٗٗ/ ٔ، و"أحكام المرآن" البن العربً 5ٕٔ/ ٔنظر: "األم" ا(2)
 .ٕ٘ٔ/ ٙ، و"شرح صحٌح مسلم" للنووي  2ٖٔ/ ٘، وتفسٌر المرطبً ٖٔٔ/ ٖنظر: "المؽنً" البن لدامة (1)
 . ٖٔٔ/ٖ، والمؽنً:5ٕٔ/ٔ، وانظر: األم:5٘/2(التفسٌر البسٌط:5)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
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ٌْلَةً َواِحَدةً{ ]النساء :   ٌْكُْم َم علٌكم حملة [، أي:"لٌحملوا ٕٓٔلوله تعالى:}فٌََِمٌلُوَن َعلَ
 .(ٔ)واحلة فٌمضوا علٌكم"

 .(ٕ)فٌشدون علٌكم شدة واحدة" لال الزمخشري:أي:"
 .(ٖ)فٌمصدونكم وٌحملون علٌكم حملة واحدة" لال البؽوي: " 

وفً لوله تعالى: }مٌلة واحدة{، بناء مبالؽة، أي: مستؤصلة ال ٌحتاج  لال ابن عطٌة:"
 .(ٗ)معها إلى ثانٌة"

ٌْكُْم إِْن َكاَن بِكُْم أَذًى ِمْن َمَطٍر أَْو كُْنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا لوله تعالى:}َواَل ُجنَ  اَح َعلَ
[، أي:" وال إثم علٌكم حٌنبذ إن كان بكم أذى من مطر، أو كنتم فً حال ٕٓٔأَْسِلَحتَكُْم{ ]النساء : 

 .(٘)مرض، أن تتركوا أسلحتكم"
م أذى من مطر تمطرونه وأنتم موالفو وال حرج علٌكم وال إثم إن نالك لال الطبري:أي:"

كم  أو كنتم جرحى أو أِعبلء ، } أن تضعوا أسلحتكم{، إن ضعفتم عن حملها" عدّوِ
(ٙ). 

 .(2)فرخص فً وضع السبلح عند ذلن" لال مماتل بن حٌان:"
 .(1)رخص لهم فً وضع األسلحة لثملها على المرٌض وفً المطر" لال ابن عباس:"

ورخص لهم فً وضع األسلحة إن ثمل علٌهم حملها بسبب ما  لال الزمخشري:أي:"
 .(5)ٌبلهم فً مطر أو ٌضعفهم من مرض"

الجناح اإِلثم، وتؤوٌله من جنحت إذا عَدلُْت عن المكان أي أَخْذُت جانباً  لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)عن المَْصد، فتؤوٌل ال جناح علٌكم أي ال تَعدلون عن الحك إن وَضعَتم أْسِلحتكم"

الواحدي:" وال حرج على المرٌض، وفً حالة المطر إن وضعوا أسلحتهم طلًبا لال 
للتخفٌؾ، وفً المطر إنما ٌتعذر حمل السبلح؛ ألنه ٌصٌبه بلل المطر فٌسود بالطبع، وأٌضاً فإن 

 .(ٔٔ)من األسلحة ما ٌكون مبطنًا فٌثمل على البسه إذا ابتل بالماء"

ثمل علٌهم أخذها بسبب مطر أو مرض، رخصة لهم فً وضعها إذا  لال البٌضاوي:"
 .(ٕٔ)وهذا مما ٌإٌد أن األمر باألخذ للوجوب دون االستحباب"

كؤنهم تلموا األمر بؤخذ السبلح على الوجوب، فرخص هللا تعالى فً  لال ابن عطٌة:"
 .(ٖٔ)هاتٌن الحالتٌن، وٌنماس علٌهما كل عذر ٌحدث فً ذلن الولت"

أي: وكونوا متٌمظٌن واحترزوا من  [، "ِٕٓٔحْذَركُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َوُخذُوا  
 .(ٗٔ)عدوكم"
ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض ، فاحترسوا من  لال الطبري: أي:" 

 .(٘ٔ)عدوكم أن ٌمٌلوا علٌكم وأنتم عنهم ؼافلون ؼاّرون"
 .(ٙٔ)بستموها ببل كلفة"أي : بحٌث تكونون على أهبة إذا احتجتم إلٌها ل لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٓٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٙٗ/ٔزاد المسٌر: (1)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٙٗ/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:55/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5٘/2التفسٌر البسٌط: (ٔٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .22ٕصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/5تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر ابن طثٌر: (ٙٔ)
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 .(ٔ)أي: رالبوا العدو كٌبل ٌتؽفلوكم، والحذر ما ٌتمى به من العدو" لال البؽوي: " 
 .(ٕ)وأمرهم أن ٌؤخذوا حذرهم" لال مماتل بن حٌان:"
  .(ٖ)وأمرهم مع ذلن بؤخذ الحذر لببل ٌؽفلوا فٌهجم علٌهم العدو" لال الزمخشري:"

  َ [، أي:" إن هللا تعالى أعدَّ ٕٓٔأََعدَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهٌنًا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)للجاحدٌن لدٌنه عذابًا ٌهٌنهم، وٌخزٌهم"

أعّد لهم عذابًا ُمِذال ٌبمون فٌه أبًدا ، ال ٌخرجون منه. وذلن هو عذاب  لال الطبري:أي:" 
 .(٘)جهنم"

 .(ٙ)ٌعنً بالمهٌن: الهوان" لال مماتل بن حٌان:"
َ أََعدَّ ِلْلَكاِفِرٌَن َعذَاًبا  ثم لوى هللا تعالى نفوس المإمنٌن بموله: لال ابن عطٌة:" }إِنَّ َّللاَّ

 .(2)"ُمِهٌنًا{
وعد للمإمنٌن بالنصر على الكفار بعد األمر بالحزم لتموى للوبهم  لال البٌضاوي:" 

وؼلبة عدوهم، بل ألن الواجب أن ٌحافظوا فً األمور ولٌعلموا أن األمر بالحزم لٌس لضعفهم 
 .(1)على مراسم التٌمظ والتدبر فٌتوكلوا على هللا سبحانه وتعالى"

َ أََعدَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاًبا  لال الزمخشري:"فإن للت: كٌؾ طابك األمر بالحذر لوله: }إِنَّ َّللاَّ
 ؟ ُمِهٌنًا{

ؼلبته واعتزازه، فنفى عنهم ذلن اإلٌهام  للت: األمر بالحذر من العدو ٌوهم تولع
بإخبارهم أن هللا ٌهٌن عدوهم وٌخذله وٌنصرهم علٌه، لتموى للوبهم، ولٌعلموا أن األمر بالحذر 

ٌِْدٌكُْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البمرة :  َ  .(5)["5٘ٔلٌس لذلن، وإنما هو تعبد من هللا كما لال: }َواَل تُْلمُوا بِؤ
، واستدل بهذه اآلٌة، لكون -ملسو هيلع هللا ىلص-ة الخوؾ منسوخة بعد وفات النبًولال البعض ان صبل

 .(ٓٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-الخطاب موجه للنبً 

وأما من استدل بهذه اآلٌة على أن صبلة الخوؾ منسوخة بعد النبً  لال ابن كثٌر:"
هذه الصفة، فإنه استدالل ضعٌؾ ، وٌَُردُّ علٌه مثل لول ملسو هيلع هللا ىلص لموله:}َوإِذَا كُْنَت فٌِِهْم {، فبعده تفوت 

ٌِْهْم  ٌِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَ ُرهُْم َوتَُزّكِ مانعً الزكاة ، الذٌن احتجوا بموله : } ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ
ملسو هيلع هللا ىلص إلى أحد ، بل  [ لالوا : فنحن ال ندفع زكاتنا بعدهٖٓٔإِنَّ َصبلتََن َسَكٌن لَُهْم { ]التوبة : 

نخرجها نحن بؤٌدٌنا على من نراه ، وال ندفعها إلى من صبلته ، أي : دعاإه ، سكن لنا ، ومع 
هذا ردَّ علٌهم الصحابة وأبَْوا علٌهم هذا االستدالل ، وأجبروهم على أداء الزكاة ، ولاتلوا من 

 .(ٔٔ)منعها منهم"
 الفوائد:

لسبب ال ٌمنع فً التوكل وأنه ال ٌرد ما لدر هللا، مع أن فعل األسباب فعل امن الفوابد أن -ٔ
مؤمور به وتركها إلماء بالٌد إلى التهلكة، وأن التعرض أو فعل األسباب التً ٌحصل بها الموت 

 .عمداً ٌصٌر ذنباً كبٌراً 
بؤخذ الحذر فً حالة صبلة الخوؾ، فلما أمر بصبلة الخوؾ أمر هللا تعالى أمر لهذا 

بؤخذ الحذر، معلوم أن المسلمٌن لد ٌمول لابلهم: سوؾ نصلً جماعة وهللا تعالى ٌحرسنا 

                                                             
 .1ٕٓ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٔ)
 .٘٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٓ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .٘٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٓٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٗ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (5)
 ، ذكره عن البعض.1ٔٔانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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وٌحفظنا، ولكن هللا تعالى أخبر بؤن المشركٌن ٌتحٌنون الفرص وٌحتالون فً أن ٌجدوا ؼفلة من 
كُْم َوأَْمتِعَتِكُْم فٌََِمٌلُوَن المإمنٌن فٌمتلونهم، فمال تعالى: }َودَّ الَِّذٌَن َكَفُروا َلْو تَْؽفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتِ 

ٌْلَةً َواِحَدةً{ ]النساء: ٌْكُْم َم أمرهم بؤن ٌؤخذوا الحذر فً لوله تعالى:  [ ، هكذا أخبر عنهم ثمَٕٓٔعلَ
[ ٌعنً فً حالة صبلتهم ٕٓٔ[ ، }َوْلٌَؤُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم{ ]النساء:ٕٓٔ}َوُخذُوا ِحْذَركُْم{ ]النساء:

 .(ٔ)[ أي: لٌكونوا حذرٌنٕٓٔذُوا ِحْذَرهُْم{ ]النساء:للخوؾ، }َوْلٌَؤْخُ 
رخص للمإمنٌن بمصر الصبلة فً السفر خوؾ الفتنة بادئ األمر، ثم ومنها: ان هللا تعالى  -ٕ

شرع لهم صبلة الخوؾ حالة الحرب على عدة صفات تناسب حال المحارب، لعظم شؤن 
وا إذا التضت المصلحة فً أثنابها، وهً الصبلة، وأمرهم فٌها أن ٌحملوا السبلح وٌكروا وٌفر

صحٌحة ال تتؤثر فً ذلن، فؤي دٌن ٌؤمر بالموة وٌجمع بٌن الحرب والعبادة فً آن واحد ؼٌر 
دٌن المسلمٌن، حتى لال لهم هللا محذراً }َودَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو تَْؽفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتِكُْم َوأَْمتَِعتِكُْم 

َ أََعدَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاباً ُمِهٌناً{فٌََِمٌلُوَن َعلٌَْ  ٌْلَةً َواِحَدةً{ إلى أن لال }َوُخذُوا ِحْذَركُْم ِإنَّ َّللاَّ كُْم َم
(ٕ) . 

 المرآن
َ لِيَاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِكُْم فَِإذَا اْطَمؤْنَْنتُْم فَؤَلِيُمو اَلةَ فَاْذكُُروا ّللا  اَلةَ إِن  ا الص  }فَِإذَا لََضْيتُُم الص 

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْإِمنِيَن ِكتَابًا َمْولُوتًا )  [ٖٓٔ({ ]النساء : ٖٓٔالص 
 التفسٌر:

فإذا أدٌَّتم الصبلة، فؤدٌموا ذكر هللا فً جمٌع أحوالكم، فإذا زال الخوؾ فؤدُّوا الصبلة كاملة، وال 
طوا فٌها فإنها واجبة فً أولات معلومة فً الشرع.  تفّرِ

بَلةَ{ ]النساء :   ٌْتُُم الصَّ  .(ٖ)[، أي:" فإذا أدٌَّتم الصبلة"ٖٓٔلوله تعالى:}فَإِذَا لََض
 .(ٗ)فإذا صلٌتم فً حال الخوؾ والمتال" لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)ٌعنً: به صبلة الخوؾ هذه" لال الزجاج:"

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِكُ   فؤكثروا من  [، أي:"ْٖٓٔم{ ]النساء : لوله تعالى:}فَاْذُكُروا َّللاَّ
 .(ٙ)فً حال لٌامكم ولعودكم واضطجاعكم"فً جمٌع أحوالكم: ذكر هللا 
فصلوها لٌاما مساٌفٌن وممارعٌن ولعودا جاثٌن على الركب  لال الزمخشري:اي:" 

 مرامٌن وعلى جنوبكم مثخنٌن بالجراح، ولٌل: معناه فإذا لضٌتم صبلة الخوؾ فؤدٌموا ذكر هللا
مهللٌن مكبرٌن مسبحٌن داعٌن بالنصرة والتؤٌٌد فً كافة أحوالكم من لٌام ولعود واضطجاع، 

 .(2)فإن ما أنتم فٌه من خوؾ وحرب جدٌر بذكر هللا ودعابه واللجؤ إلٌه"
َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبُِكْم{ ]النساء :   [، وجوه من ٖٓٔوفً لوله تعالى:}فَاْذكُُروا َّللاَّ

 تفسٌر:ال
فصلوا هلل }لٌاًما{: للصحٌح، }ولعوًدا{: للمرٌض الذي ال ٌستطٌع المٌام، روعلى  أحدها: معناه:

 .(1)جنوبكم{: للمرضى الذٌن ال ٌستطٌعون الجلوس. لاله الكلبً
أذكروه بتوحٌده وشكره وتسبٌحه، وكل ما ٌمكن أن ٌتمرب به منه". وهذا لول  والثانً: معناه:"

 .(5)الزجاج
وهذا المول أولى من لول الكلبً؛ ألنه ذكر بعد هذا حكم صبلة الحضر،  الواحدي:"لال  

بَلةَ{" فمال: }فَإِذَا اْطَمؤَْنْنتُْم فَؤَلٌُِموا الصَّ
(ٔٓ). 

                                                             
 (.]مرلم آلٌا من الشاملة[.5ٕانظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن: الدرس الصوتً) (ٔ)
 .ٓٙ/ٔانظر: االجوبة المفٌدة لمهمات العمٌدة: (ٕ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .55/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .22ٕ، وصفوة التفاسٌر:5٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٙ/2، والتفسٌر البسٌط للواحدي:5٘، تنوٌر الممباس بهام  المصحؾ : ٘ٔٔ/ ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .55/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .ٖٙ/2التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
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 .(ٔ)فاذكروا هللا باللسان. لاله مماتل: والثالث
 .(ٖ)، واختٌار الطبري(ٕ)وهذا لول ابن عباسفاذكروا هللا على كل أحوالكم، الرابع: 
َ َكثًٌِرا {،  ٌمول : ال ٌفرض هللا على عباده روي   عن ابن عباس لوله:}َواْذكُُروا َّللاَّ

فرٌضة إال جعل لها حدًّا معلوًما، ثم عذر أهلها فً حال عذٍر ، ؼٌَر الذكر ، فإن هللا لم ٌجعل له 
َ لِيَاًما َولُعُوًدا فَاذْ  حًدا ٌنتهً إلٌه ، ولم ٌعذر أحًدا فً تركه إال مؽلوبًا على عمله ، فمال:} كُُروا ّللا 

{، باللٌل والنهار ، فً البر والبحر ، وفً السفر والحضر ، والؽنى والفمر ، َوَعلَى ُجنُوبِكُمْ 
والسمم والصحة ، والسّرِ والعبلنٌة ، وعلى كل حاٍل"
(ٗ). 

فإذا فرؼتم ، أٌها المإمنون ، من صبلتكم وأنتم  هو لزل ابن عباس، أي: " -وهللا أعلم-والراجح
كم التً بٌّناها لكم، فاذكروا هللا على كل أحوالكم لٌاًما ولعوًدا ومضطجعٌن على  موالفو عدّوِ
جنوبكم ، بالتعظٌم له ، والدعاء ألنفسكم بالظفر على عدوكم ، لعل هللا أن ٌظفركم وٌنصركم 

ٌَا أٌَُّهَ  َ َكثًٌِرا لَعَلَّكُْم علٌهم. وذلن نظٌر لوله : } ا الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا َلِمٌتُْم فِبَةً فَاثْبُتُوا َواْذُكُروا َّللاَّ
 .(٘)["٘ٗتُْفِلُحوَن{ ]سورة األنفال : 

بَلةَ{ ]النساء : فَإِذَا اْطَمؤْنَنتُْم لوله تعالى:}  فإِذا أمنتم وذهب [، أي:"  ٖٓٔفَؤَلٌُِموا الصَّ
 .(ٙ)ملة"فؤدُّوا الصبلة كا الخوؾ
أي: إِذا سكنت للوبكم ، فؤتموا، ألنهم ُجِعَل لهم فً الخوؾ لصرها،  لال الزجاج:" 

 .(2)وأمروا فً األمن بإتمامها"
}فإذا اطمؤننتم{ أي: من السفر والخوؾ، }فؤلٌموا الصبلة{ أي:  لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)أتموها"
 .(5)تموا الصبلة أربعا"لال السمرلندي:" ٌمول: أمنتم ورجعتم إلى منازلكم ، فؤ 
: فإذا اطمؤننتم فصلُّوا الصبلة ، ال تصلِّها راكبًا وال ماشًٌا وال لاعًدا" لال ابن زٌد:" 

(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)عن مماتل بن حٌان "لوله: }فإذا اطمؤننتم{، ٌمول: إذا استمررتم وآمنتم" 
فالضوا ما ولال الزمخشري:أي:" حٌن تضع الحرب أوزارها وأمنتم فؤلٌموا الصبلة  

صلٌتم فً تلن األحوال التً هً أحوال الملك واالنزعاج، وهذا ظاهر على مذهب الشافعً 
رحمه هللا فً إٌجابه الصبلة على المحارب فً حالة المساٌفة والمشً واالضطراب فً المعركة 

ركها إذا حضر ولتها، فإذا اطمؤن فعلٌه المضاء. وأما عند أبى حنٌفة رحمه هللا فهو معذور فً ت
 .(ٕٔ)"إلى أن ٌطمبن

بَلةَ{، «:" الطمؤنٌنة»لال أبو هبلل:   : }فَإِذَا اْطَمؤْنَْنتُْم فَؤَلٌُِموا الصَّ بمعنى األمن؛ لال َّللاَّ
وٌجوز أن ٌكون هذا أٌضا بمعنى السكون، لال بعضهم: معناها هاهنا اإللامة؛ أي: فإذا ألمتم 

 .(ٖٔ)فؤلٌموا الصبلة؛ أي: أتموها"
الواحدي:" عن أبً علً الجرجانً: أن الطمؤنٌنة ضد الضرب فً األرض ال ضد لال  

مشروط فً جواز المصر، حٌث  الخوؾ، وضد الخوؾ األمن، وهذا ٌدل على أن الخوؾ ؼٌر
 .(ٔ)جعل نهاٌة جوازه الطمؤنٌنة فً األهل"

                                                             
 .ٖٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن حٌان: (ٔ)
 .ٗٙٔ/5(:ص1ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٗٙٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٙٔ/5(:ص1ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٔ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٕ، وصفوة التفاسٌر:5٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .55/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖٖٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .٘ٙٔ/5(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٙ٘ٓٔ/ٗ(:5ٔ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .5ٖٓالوجوه والنظابر: (ٖٔ)
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بَلةَ{ ]النساء فَإِذَا اْطَمؤْنَنتُْم  وفً لوله تعالى:}   [، وجهان:ٖٓٔ: فَؤَلٌُِموا الصَّ
المعنى: فإذا ألمتم بعد ههنا: الرجوع إلى الوطن فً دار اإللامة، و« الطمؤنٌنة»أن أحدهما : 

 .(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، ولتادة(ٕ)السفر فؤتموا الصبلة من ؼٌر لصر ، وهذا لول الحسن
مشً ، وهذا والثانً : معناه: فإذا أِمْنتم بعد خوفكم فؤتموا الركوع والسجود من ؼٌر إٌماء وال 

 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)لول السدي
من تؤول المصر المذكور فً لوله تعالى: }وإذا ضربتم فً األرض  لال الجصاص:" 

فلٌس علٌكم جناح أن تمصروا من الصبلة{ على أعداد الركعات، جعل لوله: }فإذا اطمؤننتم 
ه على صفة الصبلة فؤلٌموا الصبلة{ على إتمام الركعات عند زوال الخوؾ والسفر. ومن تؤول

من فعلها باإلٌماء أو على إباحة المشً فٌها، جعل لوله تعالى: }فؤلٌموا الصبلة{ أمرا بفعل 
 .(2)الصبلة المعهودة على الهٌبة المفعولة لبل الخوؾ"

ام المعنى:" : فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم ، أٌها المإمنون ،  -وهللا أعلم-والراجح 
من، }فؤلٌموا الصبلة {، فؤتموا حدوَدها المفروضة علٌكم،ؼٌر لاصرٌها عن واطمؤنت أنفسكم باأل

ؾ عباده المإمنٌن الواجَب علٌهم من فرض َصبلتهم  شًء من حدودها، ألن هللا تعالى ذكره عرَّ
 بهاتٌن اآلٌتٌن فً حالٌن : 

ودها عن إحداهما : حاُل شدة خوؾ ، أذن لهم فٌها بمصر الصبلة ، على ما بٌَّنت من لصر حد
 التمام.

واألخرى : حاُل ؼٌر شدة الخوؾ ، أمرهم فٌها بإلامة حدودها وإتمامها ، على ما وصفه لهم 
جل ثناإه ، من معالبة بعضهم بعًضا فً الصبلة خلؾ أبمتهم ، وحراسة بعضهم بعًضا من 

 .(1)عدوهم. وهً حالة ال لصر فٌها"
بَلةَ َكاَنْت َعلَى الْ   [،أي:" إن ُٖٓٔمْإِمنٌَِن ِكتَابًا َمْولُوتًا{ ]النساء : لوله تعالى:}إِنَّ الصَّ

 .(5)الصبلة كانت واجبة فً أولات معلومة فً الشرع"
 .(ٓٔ)أي مفروضاً مَإلتاً فرضه" لال الزجاج:" 
أي مولتا. ٌمال: ولته هللا علٌهم وولته أي جعله ألولات، ومنه: }َوإِذَا  لال ابن لتٌبة:" 

سُُل أُلِّتَْت{ الرُّ
 .(ٕٔ)أٌضا مخففة"« ولتت»، و(ٔٔ)
 .(ٖٔ)لال السمرلندي:" ٌعنً: فرضا مفروضا معلوما، للمسافر ركعتان، وللممٌم أربع" 
محدودا بؤولات ال ٌجوز إخراجها عن أولاتها على أى حال كنتم،  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗٔ)"خوؾ أو أمن
والمراد بالكتاب ههنا: المكتوب، كؤنه لٌل: مكتوبة مولوتة، ثم حذفت  لال الواحدي:" 

الهاء من المولوتة، لما  جعل المصدر موضع المفعول، والمصدر مذكر، ومعنى المولوت أنها 
 .(٘ٔ)كتبت علٌهم فً أولات مإلتة"

                                                                                                                                                                               
 .ٗٙ/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .٘ٙٔ/5(:ص1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .٘ٙٔ/5(:ص1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .٘ٙٔ/5(:ص1ٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .٘ٙٔ/5(:ص1ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٕأحكام المرآن: (2)
 .ٙٙٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .22ٕ، وصفوة التفاسٌر:5٘التفسٌر المٌسر: (5)
 .55/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 [.ٔٔ]سورة المرسبلت : (ٔٔ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٔفسٌر السمرلنٌد:ت (ٖٔ)
 .ٔٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٗٙ/2التفسٌر البسٌط: (٘ٔ)
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بَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكتَابًا َمْولُو [، ٖٓٔتًا{ ]النساء : وفً لوله تعالى:}إِنَّ الصَّ
 وجهان:

ً ، وهو لول ابن عباس  ً واجبا ، وعطٌة (ٖ)، ومجاهد(ٕ)، والحسن(ٔ)أحدهما : أي فرضا
، وسالم بن عبد (1)، ودمحم بن علً(2)وعلً بن الحسٌن ،(ٙ) ، وابن زٌد(٘)، والسدي(ٗ)العوفً
 .(ٓٔ)، ومماتل بن حٌان(5)هللا

ونجومها ، كلما مضى نجم جاء نجم ، وهو لول ابن والثانً : ٌعنً مإلتة فً أولاتها 
 .(ٕٔ)، وزٌد بن أسلم(ٔٔ)مسعود
لال الطبري:" وهذه األلوال لرٌب معنى بعضها من بعض. ألن ما كان مفروًضا  

م، ؼٌر أن أولى المعانً بتؤوٌل الكلمة ،  فواجب ، وما كان واجبًا أداإه فً ولت بعد ولت فمنجَّ
ًما، ألن لول من لال : إن الصبلة كا « مفعول»إنما هو« المولوت»نت على المإمنٌن فرًضا منجَّ

، إذا أخرته ، جعل له «مولوت»من لول المابل :َولََت هللا علٌن فرضه فهو ٌَِمته، ففرضه علٌن 
ولتًا ٌجب علٌن أداإه. فكذلن معنى لوله :}إن الصبلة كانت على المإمنٌن كتابًا مولوتًا{، إنما 

إمنٌن فرًضا ولَّت لهم ولَت وجوب أدابه ، فبٌَّن ذلن لهم"هو : كانت على الم
(ٖٔ). 

 الفوائد:
أصحاب العمول الزاكٌة الوافٌة ٌدركون آٌات هللا التً بثَّها فً الكون، فضٌلة الذكر، إذ أن -ٔ

وٌشؽلون ألسنتهم بذكر هللا من التسبٌح والتحمٌد والتهلٌل والتكبٌر فً كل أحوالهم، فاإلنسان فً 
ا أن ٌكون لابًما أو لاعًدا أو مضطجعًا، وهم ٌذكرون هللا فً هذه األحوال الثبلث، كما دنٌاه  إمَّ

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِكُْم{ ]النساء:  بَلةَ فَاْذكُُروا َّللاَّ ٌْتُُم الصَّ ؤثْنى ، ف[ٖٓٔلال تعالى: }فَإِذَا لََض
 .كِرِه ُمطلًما، َوبعد اْلفََراغ من اْلِعبَاَداتعلى الذكارٌن َوَوعدهْم أجرا َعِظٌما فَؤمر بِذ

إن الصبلة كانت على المإمنٌن  أن الصبلة من دعابم اإلسبلم التً ٌتم بها النظام، لال تعالى:}-ٕ

بَلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس إَِلى َؼَسِك ، كتابا مولوتا{ أي فرًضا مإلتًا ودلٌل األولات لوله تعالى: }أَلِِم الصَّ
ٌْلِ   [.21َولُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{ ]اإلسراء:  اللَّ

فَتَؤمل َرِحمن هللا إَِلى َهِذه اْلِعبَاَدة َوَما حوت من أَسَباب السَّبلَمة َوتَْحِصٌل الدََّرَجات 
ٌَْها َوااِل  ْعتِبَار بَها فًِ ؼٌر والفوز بالمثوبات َحتَّى ٌتفطن لمإكدات اْلكتاب َوالّسنة ِفً الحض َعلَ

َما آٌَة َوخبر
(ٔٗ). 

 منها، واستكثروا علٌها، وحافظوا الصبلة أمر تعاهدوا :"-كّرم هللا وجهه-لال اإلمام علً
بوا ً  المإمنٌن على كانت فإنها بها، وتمرَّ  حٌن النار أهل جواب إلى تسمعون أال مولوتاً، كتابا
 الورق، َحت الذنوب لَتَُحتُّ  وإنها{ اْلُمَصلٌِّنَ  ِمنَ  نَنُ  لَمْ  لَالُوا( ٕٗ) َسَمرَ  فًِ َسلََككُمْ  َما: }سُبِلُوا
بَِك، إطبلق وتُطلمها ةِ  وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول وَشبَّهها الّرِ  باب على تكونُ  بالَحمَّ

                                                             
 .2٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٔ2٘، وتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٙٔ/5(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٙٔ/5(:ص5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙٔ، 2ٙٔ/5(:ص5ٖٖٓٔ(، و)5ٕٖٓٔ(، و)5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/5(:ص12ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/5(:ص15ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙٔ/5(:ص11ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٔ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٔ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٔ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٔ2٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٙٔ/5(:ص52ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٙٔ/5(:ص51ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٓٔ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٙٔانظر: تنزٌه االنبٌاء: ابن خمٌر: (ٗٔ)
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َرِن، بن علٌه ٌبمى أن عسى فما مرات، خمسَ  واللٌلة الٌوم فً منها ٌؽتسل فهو الرجل،  ولد الدَّ
 .(ٔ)"المإمنٌن من رجالٌ  َحمَّها َؼَرؾَ 
 المرآن

ِ َما اَل }َواَل تَِهنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلمَْوِم إِْن تَكُونُوا تَؤْلَُموَن فَِإن ُهْم يَؤْلَُموَن َكَما تَؤْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمنَ   ّللا 
ُ َعِليًما َحِكيًما )  [ٗٓٔ({ ]النساء : ٗٓٔيَْرُجوَن َوَكاَن ّللا 

 التفسٌر:
وال تضعفوا فً طلب عدوكم ولتاله، إن تكونوا تتؤلمون من المتال وآثاره، فؤعداإكم كذلن 
ٌتؤلمون منه أشد األلم، ومع ذلن ال ٌكفون عن لتالكم، فؤنتم أولى بذلن منهم، لما ترجونه من 

فً أمره  الثواب والنصر والتؤٌٌد، وهم ال ٌرجون ذلن. وكان هللا علًٌما بكل أحوالكم، حكًٌما
 وتدبٌره.

 سبب النزول:
عن عكرمة ، عن ابن عباس لال : "لما كان لتال أُُحد ، وأصاَب المسلمٌن ما أصاب ،  

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص الجبل ، فجاء أبو سفٌان فمال :ٌا دمحم ، أال تخرج ؟ أال تخرج ؟ الحرب ِسَجال ،  صعد النب
 ألصحابه : أجٌبوه. فمالوا : " ال سواء ، ال سواء ، لتبلنا ٌوم لنا وٌوم لكم " . فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ى لكم، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لولوا  ى لنا وال عُزَّ فً الجنة ولتبلكم فً النار. فمال أبو سفٌان :عُزَّ
ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لولوا له : هللا موالنا وال مولى لكم. لال أبو سفٌان : أُْعُل هَُبل ، أُْعل هبل! فم

له : هللا أعلى وأجل! فمال أبو سفٌان :موعدنا وموعدكم بدر الصؽرى، ونام المسلمون وبهم 
الكلوم، ولال عكرمة : وفٌها أنزلت : }إِْن ٌَْمَسْسكُْم لَْرٌح فَمَْد َمسَّ اْلمَْوَم لَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَن األٌَّاُم 

[ ، وفٌهم أنزلت : }إن تكونوا تؤلمون فإنهم ٌؤلمون ٌَْٓٗٔن النَّاِس{]سورة آل عمران : نَُداِولَُها بَ 
 .(ٕ)كما تؤلمون وترجون من هللا ما ال ٌرجون وكان هللا علًٌما حكًٌما{

عز  -الجراحات، فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فاشتكوا إلى النبً -بعد المتل بؤٌام-ٌوم احد  لال مماتل:"
 .(ٖ){"إِْن تَُكونُوا تَؤْلَُمونَ  : }-وجل

المراد بالموم ههنا: أبو سفٌان وأصحابه، لما انصرفوا عن أحد  لال الواحدي:" 
منهزمٌن، ولد لذؾ هللا فً للوبهم الرعب، أمر هللا تعالى نبٌه علٌه السبلم أن ٌسٌر فً آثارهم 

الناس لذلن، فاشتكوا ما بهم من الجراحات، فؤنزل هللا هذه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعد الولعة بؤٌام، فندب النبً 
 .(ٗ)آلٌة"ا

[، أي:" وال تضعفوا فً طلب ٗٓٔلوله تعالى:}َواَل تَِهنُوا فًِ اْبتِؽَاِء اْلمَْوِم{ ]النساء :  
 .(٘)عدوكم ولتاله"

 .(ٙ)ٌمول:ال تضعفوا فً ابتؽاء الموم" لال مجاهد:" 
 .(1)، ٌعنً فما عجزوا"(2)ٌمول: وال تعجزوا: كموله: }فما وهنوا{ لال مماتل:" 
 .(5)أي: ال تضعفواْ فً طلبهم لحربهم" ي:"لال الماورد 
ال تضعفوا فً طلب الموم بالحرب، هذا خطاب للمإمنٌن، والموم ههنا  لال الزجاج:" 

 . (ٓٔ)الكفار الذٌن هم حرُب المإمنٌن"

                                                             
 .2٘ٗالنهج: (ٔ)
 .2ٖٔ/5(:ص2ٓٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
/ ٗ، والثعلبً فً "الكشؾ والبٌان" 1ٖٗ/ ٔكما ذكره دون عزو السمرلندي فً "بحر العلوم" . ٘ٙ/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)

 .1ٕٕ/ ٕب، والبؽوي فً "معالم التنزٌل"  ٘ٔٔ
 .5٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔتفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 [.ٙٗٔسورة آل عمران: ] (1)
 .ٕٙ٘/ٔالنكت والعٌون: (5)
 ٓٓٔ/ٕ.معانً المرآن: (ٓٔ)
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ٌَؤْلَُموَن َكَما تَؤْلَُموَن{ ]النساء :   أي: إِن كنتم  [، "ٗٓٔلوله تعالى:}إِْن تَُكونُوا تَؤْلَُموَن فَإِنَُّهْم 
 .(ٔ)تتؤلمون من الجراح والمتال فإِنهم ٌتؤلمون أٌضاً منه كما تتؤلمون"

 .(ٕ)ٌعنً: ٌتوجعون كما تتوجعون" لال مماتل:" 
 أي: إن تكونوا توَجعُون فإنهم ٌجدون من الوجع بما ٌَنَالهم من الجراح لال الزجاج:" 

 .(ٖ)والتَعََب كما تجدون"
 .(ٗ)صابهم منكم فإنهم ٌؤلمون به كما تؤلمون بما أصابكم منهم"أي: ما أ لال الماوردي:" 
تعلٌل للنهً وتشجٌع لهم أي لٌس ما تماسونه من اآلالم مختصا بكم بل  لال أبو السعود:" 

هو مشترن بٌنكم وبٌنهم ثم إنهم ٌصبرون على ذلن فما لكم التصبرون مع أنكم أولى به منهم 
"(٘). 

 .(ٙ)روى أن هذا فً بدر الصؽرى، كان بهم جراح فتواكلوا" لال الزمخشري:" 
، بفتح الهمزة، بمعنى: وال تهنوا ألن تكونوا تؤلمون. «أن تكونوا تؤلمون»ولرأ األعرج:  

 .(2)«فإنهم ٌٌلمون كما تٌلمون»ولوله: رفإنهم ٌؤلمون كما تؤلمون{ تعلٌل. ولرئ: 
ِ َما الَ   ولكنكم ترجون من  [، أي:"ٗٓٔ ٌَْرُجوَن{ ]النساء : لوله تعالى:}َوتَْرُجوَن ِمَن َّللاَّ
 .(1)حٌث ال ٌرجونه هم" الثواب والنصر والتؤٌٌدهللا 

 .(5)من الثواب واألجر، }ما ال ٌرجون{، ٌعنً: أبا سفٌان وأصحابه" لال مماتل:" 
أي: وتؤملون من هللا ماال ٌؤملون، من الظفر فً الدنٌا، والثواب فً  لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)اآلخرة"
 أي: أنتم ترجون النصر الذي وعدكم هللا به، وإظهار دٌنكم على سابر لال الزجاج:" 

 -أعنً المشركٌَن  –أدٌاِن أهل الملل المخالفة ألهل اإلسبلم وترُجوَن مع ذلن الجنة، وهم 
 .(ٔٔ)الٌرجون الجنة ألنهم كانوا ؼٌر ممرٌن بالبعث فؤنتم ترجون من هللا ما ال ٌرجون"

أي: هذه زٌادة لكم علٌهم وفضٌلة ُخِصْصتُم بها دونهم مع التساوي فً  لال الماوردي:" 
 .(ٕٔ)األلم"

ثم تؤكد التشجٌع بموله تعالى: }وترجون من هللا ما ال ٌرجون{، وهذا  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖٔ)برهان بٌن، ٌنبؽً بحسبه أن تموى نفوس المإمنٌن"

حٌث ترجون من هللا من إظهار دٌنكم على سابر األدٌان ومن  لال أبو السعود:ٌعنً:" 
 .(ٗٔ)الثواب فً اآلخرة ماال ٌخطر ببالهم"

 :(٘ٔ)وفً هذا الرجاء لوالن 
 أنكم ترجون من نصر هللا ما ال ٌرجون.  :أحدهما : معناه

:}َما لَكُْم اَل ، ومنه لوله تعالى (ٔ)والكسابً ءوالثانً : تخافون من هللا ال ٌخافون، وهذا لول الفرا
 :(ٕ)ال تخافون هلل عظمة . ومنه لول الشاعر :[، أي ٖٔالَ تَْرُجوَن هللِ َولَاراً{ ] نوح : 

                                                             
 .22ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 [.ٙٗٔسورة آل عمران: ] (ٕ)
 ٓٓٔ/ٕ.معانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٕ/ٕتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٔٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٔٙ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (2)
 .5٘، والتفسٌر المٌسر:22ٕالتفاسٌر:صفوة (1)
 [.ٙٗٔسورة آل عمران: ] (5)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 ٓٓٔ/ٕ.معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔ، والنكت والعٌون:2٘ٔ-2ٗٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 ال تَْرتَِجً ِحٌَن تبُللًِ الذَّابَِدا             أََسْبعَةً اللَْت َمعًا أَْم َواِحَدا 
 ًّ وكما لال أبو ذإٌب الُهذَل
(ٖ) : 

ٌِْت نُوٍب َعَواِملِ  إِذَا لََسعَتْهُ النَّْحُل لَمْ   ٌَْرُج لَْسعََها          َوَخالَفََها فًِ َب
وإِنما اشتمل  ، "(ٗ)وهً  لؽةٌ ألهل الحجاز ٌمولونها ، بمعنى : ما أبالً ، وما أْحِفلُ  

الرجاء على معنى الخوؾ ألن الرجاَء أمل لد ٌخاؾ أالَّ ٌَتِمَّ"
(٘). 

ترجون{ ههنا: تََخافون، وأجَمَع أهل اللؽة لال بعض أهل التفسٌر: معنى } لال الزجاج:"
 .(ٙ)الموثوق بعلمهم: أن الرجاَء ههنا على معنى األمل ال على تصرٌح الخوؾ"

ُ َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء :   [، أي:" وكان هللا علًٌما بكل أحوالكم، ٗٓٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(2)حكًٌما فً أمره وتدبٌره"

ال ٌكلفكم شٌبا وال ٌؤمركم وال ٌنهاكم إال لما هو عالم به مما  الزمخشري:أي:"لال  
 .(1)ٌصلحكم"
مبالؽا فً العلم فٌعلم أعمالكم وضمابركم، }حكٌما{: فٌما ٌؤمر  لال ابو السعود:"} َعِلًٌما{: 

 .(5)وٌنهى فجدوا فً االمتثال بذلن فإن فٌه عوالب حمٌدة"
}علًٌما{ بمصالح خلمه، }حكًٌما{ فً تدبٌره وتمدٌره، ومن ولم ٌزل هللا لال الطبري:أي:" 

علمه ، أٌها المإمنون ، بمصالحكم عّرفكم عند حضور صبلتكم وواجب فرض هللا علٌكم ، 
وأنتم موالفو عدوكم ما ٌكون به وصولكم إلى أداء فرض هللا علٌكم ، والسبلمة من عدوكم. ومن 

 .(ٓٔ)كٌد عدوكم" حكمته بصَّركم ما فٌه تؤٌٌدكم وتوهٌنُ 
 الفوائد:

َواَل تَِهنُوا فًِ اْبتَِؽاِء اْلَمْوِم إِْن تَكُونُوا }تحرٌض هللا تعالى المإمنٌن، وتموٌة عزابمهم فً لوله  -ٔ
ٌَْرُجونَ  ٌَؤْلَُموَن َكَما تَؤْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن هللاِ َما اَل   {.تَؤْلَُموَن فَإِنَُّهْم 

أن التكالٌؾ الشرعٌة لٌس فٌها مشمة، سواء كانت أفعاالً أو سلوكاً، فؤشك ما فٌها الجهاد،  -ٕ
الذي فٌه تعرض للمتل، ولكن لما علم المإمنون بعالبتهم الحمٌدة من كونهم ٌناصرون اإلسبلم 
وفً سبٌل هللا هانت علٌهم نفوسهم، لما علموا أٌضاً بؤن الرب سبحانه ٌمدهم وٌموٌهم وٌنزل 

علٌهم المبلبكة لتماتل معهم وٌخذل أعداءهم، كان ذلن دافعاً لهم إلى أن ٌستمٌتوا، لما علموا بؤنهم 
إذا لتلوا فً سبٌل هللا فهم أحٌاء عند ربهم ٌرزلون، كان ذلن أٌضاً دافعاً لهم إلى التفانً فً 

تهون علٌهم أنفسهم سبٌل هللا، لما علموا أٌضاً أن أعداء هللا من الكفار ٌماتلونهم على كفرهم و
وهم كفار، كانوا أولى منهم بذلن أن ٌفدوا دٌنهم الصحٌح، إذا كان هإالء ٌفدون دٌنهم الباطل 
فنحن نفدي دٌننا الصحٌح، وألجل ذلن لال هللا تعالى: }َوال تَِهنُوا فًِ اْبتِؽَاِء اْلمَْوِم إِْن تَكُونُوا 

 ْ ٌَؤْلَُموَن َكَما تَؤ ٌَْرُجوَن{ ]النساء:تَؤْلَُموَن فَإِنَُّهْم  ِ َما ال   .(ٔٔ)[ٗٓٔلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمْن َّللاَّ
طرٌك الجهاد لٌس مفروشاً بالورود والرٌاحٌن، وإنما هو طرٌك شاق له ومن الفوابد أن  -ٖ

متاعبه وتبعاته، ولكنه طرٌك المجد والشرؾ، وبه تنال سلعة هللا تبارن وتعالى فً النهاٌة، لال 

                                                                                                                                                                               
 ، وؼٌرها.2٘ٗ/ٔ، وتفسٌر السمعانً:2٘ٔ-2ٗٔ/5، وتفسٌر الطبري: ٓٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔ)
، واللسان، مادة:  5، واألضداد البن األنباري :  1ٕٙ/  ٔمعانً المرآن للفراء لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً  (ٕ)

 ."رجا"
 .55ٗ/ ٘: األدب خزانة: وانظر ،(1ٖٔٔ ص: فٌه وتخرٌجه ،ٓٗٔ: الهذلٌٌن أشعار شرح انظر:(ٖ)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ٓٓٔ/ٕ.معانً المرآن: (٘)
 ٓٓٔ/ٕ.معانً المرآن: (ٙ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٙ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .1ٕٕ/ٕتفسٌر أبً السعود: (5)
 .2٘ٔ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 (.]مرلم آلٌا[.2ٕانظر: شرح الطحاوٌة البن جبرٌن:الدرس الصوتً) (ٔٔ)
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ِ مَ تعالى: }َوال تَهِ  ا نُوا فًِ اْبتِؽَاِء اْلمَْوِم إِْن تَكُونُوا تَؤْلَُموَن فَإِنَُّهْم ٌَؤْلَُموَن َكَما تَؤْلَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن َّللاَّ
 .(ٔ)...{ال ٌَْرُجونَ 

من  -عز وجل-االحتمال والصبُر على الشدابد واالبتبلءات، ذلن للرجاء فٌما عند هللا ومنها:  -ٗ
األجِر والثواب، وأنه مهما جاء من شدابَد الدنٌا فهً منمطعةٌ ولها أجٌل، فهو ٌنتظُر الفرَج وٌرجو 

 .(ٕ)-عّز وجل– الثواب الذي ال ٌنمطُع ٌوم الرجوعِ إلى هللا
 

 المرآن
ُ َواَل تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن َخِصيًما )}إِن ا أَْنَزْلنَا إِلَْيَن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ِلتَْحكَُم بَْيَن الن اِس بَِما أََراَن  ({ ّ٘ٓٔللا 

 [٘ٓٔ]النساء : 

 التفسٌر:
المرآن مشتمبل على الحك؛ لتفصل بٌن الناس جمٌعًا بما أوحى هللا  -أٌها الرسول-إنا أنزلنا إلٌن 

 مدافعًا عنهم بما أٌدوه لن من -بكتمان الحك-إلٌن، وبَصَّرن به، فبل تكن للذٌن ٌخونون أنفسهم 
 المول المخالؾ للحمٌمة.

 [:ٙٔٔإلى  ٘ٓٔفً سبب نزول اآلٌات] 
ُ َعْنهُ  -أخرج الترمذي عن لتادة بن النعمان  ًَ َّللاَّ لال: "كان أهل بٌت منا ٌُمال لهم: بنو  -َرِض

 -أُبٌرٍق بشر وبُشٌر ومبشر، وكان بُشٌر رجبًل منافماً ٌمول الشعر، ٌهجو به أصحاب رسول َّللاَّ 
 ُ ٌِْه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ثم ٌنحله بعض العرب ثم ٌمول: لال فبلن كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب  - َعلَ
ٌِْه َوَسلََّم  -رسول َّللاَّ  ُ َعلَ ذلن الشعر لالوا: وهللا ما ٌمول هذا الشعر إال هذا الخبٌث، أو  -َصلَّى َّللاَّ

ٌِت حاجٍة وفالة فً الجاهلٌة كما لال الرجل، ولالوا: ابن األبٌرق لالها، لال: وكانوا أهل ب
واإلسبلم وكان الناس إنما طعامهم بالمدٌنة التمر والشعٌر، وكان الرجل إذا كان له ٌسار فمدمت 

ضافَِطة من الشام من الدرمن، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العٌال فإنما طعامهم 
بن زٌد ِحْمبلً من الدرمن فجعله فً  التمر والشعٌر، فمدمت َضافَِطة من الشام فابتاع عمً رفاعة

َمْشُربَة له، وفً المشربة سبلح، درع وسٌؾ، فعدي علٌه من تحت البٌت، فنُمِّبت المشربة، وأخذ 
الطعام والسبلح، فلما أصبح أتانً عمً رفاعة، فمال: ٌا ابن أخً إنه لد عُدي علٌنا فً لٌلتنا 

ل: فتحسسنا فً الدار وسؤلنا فمٌل لنا: لد رأٌنا هذه، فنمبت مشربتنا فذُهب بطعامنا وسبلحنا. لا
بنً أُبٌرق استولدوا فً هذه اللٌلة، وال نُرى فٌما نُرى إال على بعض طعامكم، لال: وكان بنو 
أُبٌرق لالوا: ونحن نسؤل فً الدار، وهللا ما نُرى صاحبكم إال لبٌد بن سهل، رجل منا له صبلح 

ولال: أنا أسرق؟ فوَّللاَّ لٌخالطنكم هذا السٌؾ، أو لتبٌنن هذه وإسبلم، فلما سمع لبٌد اخترط سٌفه، 
السرلة، لالوا: إلٌن عنها أٌها الرجل فما أنت بصاحبها، فسؤلنا فً الدار حتى لم نشن أنهم 

ٌِْه َوَسلََّم  -أصحابها، فمال لً عمً: ٌا ابن أخً لو أتٌت رسول هللا  ُ َعلَ فذكرت ذلن  -َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم  -ة: فؤتٌت رسول َّللاَّ له، لال لتاد ُ َعلَ فملت: إن أهل بٌت منا أهُل جفاء،  -َصلَّى َّللاَّ

عمدوا إلى عمً رفاعة بن زٌد فنمبوا َمْشُربَةً له، وأخذوا سبلحه وطعامه، فلٌردوا علٌنا سبلحنا 
ِه َوَسلَّ  -فؤما الطعام فبل حاجة لنا فٌه، فمال النبً  ٌْ ُ َعلَ : )سآمر فً ذلن( فلما سمع بنو -َم َصلَّى َّللاَّ

أُبٌرق أتوا رجبًل منهم ٌُمال له أُسٌر بن عروة فكلموه فً ذلن فاجتمع فً ذلن ناس من أهل 
الدار، فمالوا: ٌا رسول َّللاَّ إن لتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بٌت منا أهل إسبلم 

ِه  -ادة: فؤتٌت رسول َّللاَّ وصبلح، ٌرمونهم بالسرلة من ؼٌر بٌِّنة وال ثبت، لال لت ٌْ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ
عمدت إلى أهل بٌت ذُكر منهم إسبلم وصبلح، ترمٌهم بالسرلة على »فكلمته، فمال:  -َوَسلََّم 

َصلَّى  -لال: فرجعت، ولوددت أنً خرجت من بعض مالً ولم أُكلم رسول َّللاَّ « ؼٌر ثبت وبٌنه
ٌِْه َوَسلََّم  ُ َعلَ ، فؤتانً عمً رفاعة فمال: ٌا ابن أخً ما صنعت؟ فؤخبرته بما لال لً فً ذلن -َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم  -رسول َّللاَّ  ُ َعلَ َن  -َصلَّى َّللاَّ ٌْ فمال: هللا المستعان، فلم ٌلبث أن نزل المرآن: }ِإنَّا أَْنَزْلَنا إِلَ

                                                             
 .1ٕانظر: دعوة اإلمام دمحم بن عبدالوهاب سلفٌة ال وهابٌة: (ٔ)
 .1ٓٔانظر: أركان اإلٌمان، علً بن ناٌؾ: (ٕ)
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 ُ َن النَّاِس بَِما أََراَن َّللاَّ ٌْ َ( اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ ِلتَْحكَُم بَ  َواَل تَكُْن ِلْلَخابِنٌَِن َخِصًٌما{ بنً أُبٌرق )َواْستَْؽِفِر َّللاَّ
 َ َ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{. )َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذٌَن ٌَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِنَّ َّللاَّ  اَل أي مما للت لمتادة: }إِنَّ َّللاَّ

انًا أَثًٌِما ) ِ َوهَُو َمعَُهْم( إلى لوله ( 2ٌُِٓٔحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ
ِحًٌما{، أي: لو استؽْمروا َّللاَّ لؽفر لهم: )َوَمْن ٌَْكِسْب ِإثًْما فَإِنََّما ٌَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه( إلى  }َؼفوًرا رَّ

ٌَْن َوَرْحَمتُهُ{ إلى لوله }فََسْوَؾ نُْإتٌِِه أَْجًرا لوله }َوإِثًْما ُمبٌِنًا{ لولهم للبٌد: }َوَلْوالَ  ِ َعلَ  فَْضُل َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم  -َعِظًٌما{، فلما نزل المرآن أتى رسول َّللاَّ  ُ َعلَ بالسبلح فرده إلى رفاعة. فمال  -َصلَّى َّللاَّ

فً الجاهلٌة،  -ٌسى الشن من أبً ع -لتادة: لما أتٌت عمً بالسبلح وكان شٌخاً لد عشا أو عسا 
، فعرفت أن  وكنت أرى إسبلمه مدخوالً، فلما أتٌته بالسبلح لال: ٌا ابن أخً، هو فً سبٌل َّللاَّ
إسبلمه كان صحٌحاً، فلما نزل المرآن لحك بُشٌر بالمشركٌن، فنزل على سبلفة بنت سعد بن 

سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَ  : }َوَمْن ٌَُشالِِك الرَّ ِه سمٌة فؤنزل َّللاَّ ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُوّلِ بٌَََّن َلهُ اْلُهَدى َوٌَتَّبِْع َؼ
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن َ٘ٔٔما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًٌرا ) ( إِنَّ َّللاَّ

ِ فَمَْد ضَ  ({. فلما نزل على سبلفة رماها حسان بن ٙٔٔلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا )ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن ِباَّللَّ
ثابت بؤبٌات من شعر، فؤخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به فً األبطح، 

 .(ٔ)ثم لالت: أهدٌت لً شعر حسان؟ ما كنت تؤتٌنً بخٌر"
، (2)، والسدي(ٙ)والضحان، (٘)، ولتادة(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)ولد ذكر ابن عباس 
، وؼٌرهم فً هذه اآلٌة أنها نزلت فً سارق بنً أُبٌرق على اختبلؾ سٌالاتهم وهً (1)وابن زٌد

 وهً متماربة.
ولد أورد جمهور المفسرٌن هذا الحدٌث فً سبب نزولها، وأورده بعضهم بسٌاق 

، والبؽوي (5)بريممارب للمذكور، لكن الجمٌع اتفموا على أن نزولها كان فً بنً أبٌرق، كالط
، (ٔ)ابن كثٌر، و(ٗٔ)،  وأبو حٌان(ٖٔ)، والمرطبً(ٕٔ)، وابن عطٌة(ٔٔ)، وابن العربً(ٓٔ)

 ، وؼٌرهم.(ٗ)، وابن عاشور(ٖ)، والشوكانً(ٕ)والسٌوطً

                                                             
، والطبرانً فً ٘ٔ/ ٗ(:ص5٘1ٔ، وابن أبً عاصم فً "اآلحاد والمثانً" )ٕٙٗ-ٕٗٗ/٘(:صٖٖٙٓسنن الترمذي) (ٔ)

/ رلم ٗ، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٔٔ-22ٔ/5(:صٔٔٗٓٔ، والطبري)1ٔ – ٙٔ/ 5ٔ(:ص٘ٔ"المعجم الكبٌر")
، وابن المنذر وأبو الشٌخ فً (11ٖ - 1ٖ٘/ ٗ(، والحاكم فً "المستدرن" )5٘٘٘و 5٘ٔ٘و 5ٗ1٘و 5ٖٙ٘و 5ٖٖ٘

 (.1ٗٗ - 1ٖٗ/ ٕٔ(، والمزي فً "تهذٌب الكمال" )٘ٙ٘/ ٔ"تفسٌرٌهما"؛ كما فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
(؛ ٙٗٔ/ ٘وسنده ضعٌؾ؛ فٌه عمر بن لتادة هذا لم ٌرو عنه سوى ولده عاصم، ولم ٌوثمه سوى ابن حبان فً "الثمات" )

(: ٕٙ/ ٕ(: "ال ٌُعرؾ إال من رواٌة ولده عنه"، ولال الحافظ فً "التمرٌب" )1ٕٔ/ ٖولذا لال الذهبً فً "المٌزان" )
 "ممبول"؛ حٌث ٌتابع، وإال؛ فلٌن. ولم ٌتابع علٌه.
 وصرح ابن إسحاق بالتحدٌث فً رواٌة الحاكم.

 لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب، ال نعلم أحداً أسنده ؼٌر دمحم بن سلمة الحرانً".
ً -بل رواه   مسنداً ٌونس بن بكٌر عند الحاكم. -أٌضا

 ولال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه! " وسكت عنه الذهبً.
 وهذا منهم عجٌب؛ فمسلم لم ٌخرج البن إسحاق فً "األصول"، وكذا عمر بن لتادة.

 فً "صحٌح الترمذي". -رحمه هللا-وحسنه اإلمام أبو عبد الرحمن األلبانً 
 
 .1ٗٔ-1ٖٔ/5(:صٖٔٗٓٔر: تفسٌر الطبري)انظ (ٕ)
 .22ٔ-2ٙٔ/5(:ص5ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .11ٔ-1ٙٔ/5(:صٙٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . 1ٖٔ-1ٕٔ/5(:صٕٔٗٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .11ٔ/5(:ص2ٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ-1٘ٔ/5(:ص٘ٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘ٔ-1ٖٔ/5(:صٗٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .11ٔ-2٘ٔ/5انظر: تفسٌر الطبري:(5)
 .55ٙ-51ٙ/ٔانظر: تفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٔانظر: أحكام المرآن: (ٔٔ)
 .5ٓٔ-1ٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/٘انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .٘٘/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٗٔ)
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{ ]النساء : لوله تعالى: ٌَْن اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ  -أٌها الرسول-[، أي:" إنا أنزلنا إلٌن ٘ٓٔ}إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَ
 .(٘)المرآن مشتمبل على الحك"

ٌَْن اْلِكتَاَب{ ]النساء : لوله تعالى:ٌحتمل   :(ٙ)ثبلثة أوجه[، ٘ٓٔ}إِنَّا أَْنَزْلنَا ِإلَ
 أحدها : أن الكتاب حك .

 والثانً : أن فٌه ذكر الحك .
 والثالث : أنن به أحك .

{ ]النساء :  وذكر الماترٌدي فً لوله:}   :(2)[، وجوهاِ٘ٓٔباْلَحّكِ
 بحك هللا علٌكم، أنزل إلٌن الكتاب.أحدها: 

 والثانً: بحك بعض على بعض أنزل إلٌن الكتاب؛ لتحكم بٌن الناس.
والثالث: أي: بالمحنة ٌمتحنهم بها؛ إذ فً عمل كل أحد ذلن، وإهمال كل ذي لب ال ٌإمر وال 

 خروج عن الحكمة. -ٌنهى 
 والرابع: بالعوالب؛ لتكون لهم العالبة.

 .(1)الحك صفة لكل ما ٌحمد علٌه فاعله، والباطل لما ٌذم" ثم لال:"إذ
ُ{ ]النساء : لوله تعالى: ٌَْن النَّاِس بَِما أََراَن َّللاَّ لتحكم بٌن الناس بما عّرفن  [، أي:"٘ٓٔ}ِلتَْحكَُم بَ

 .(5)هللا وأوحى به إِلٌن"
 .(ٓٔ)لال عطٌة:" النبً ملسو هيلع هللا ىلص أراه هللا كتابه"

 .(ٔٔ)بما عرفن وأوحى به إلٌن" ري:"لال الزمخش
ُ{، ٌمول:  . (ٕٔ)بما أنزل هللا إلٌن من الكتاب" لال ابن عباس:"} بَِما أََراَن َّللاَّ

 .(ٖٔ)كله وحًٌا" -ملسو هيلع هللا ىلص  -وهذا ٌدل أن رأٌه  لال الواحدي:"
 .(ٗٔ)م"لال التستري:" ٌعنً: بما علمن هللا تعالى من الحكمة فً المرآن وشرابع اإلسبل

 .(٘ٔ)لال ابن العربً:" أي: بما أعلمن، وذلن بوحً أو بنظر"
ُ{،وعن مطر فً لوله: " ٌَْن النَّاِس بَِما أََراَن َّللاَّ  .(ٙٔ)لال: بالبٌنات والشهود" }ِلتَْحكَُم بَ

إن هللا تبارن وتعالى أنزل المرآن وترن فٌه موضعا للسنة، وسن الرسول  لال ربٌعة:" 
 .(2ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص السنة وترن فٌها موضعا للرأي"

إٌاكم والرأي، لال هللا تعالى لنبٌه: احكم بٌنهم بما أران هللا، ولم  وفً رواٌة عن ابن عباس:"
 .(1ٔ)ٌمل: بما رأٌت"

ذر عن عمرو بن دٌنار، أن رجبًل لال لعمر: }بما أران لال السٌوطً: "أخرج ابن المن 
 .(ٔ)خاصة" –ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا{، لال: مه، إنما هِذه للنبً 

                                                                                                                                                                               
 .2ٓٗ-٘ٓٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔٙ-2ٓٙ/ٕانظر: الدر المنثور: (ٕ)
 .5ٕ٘-5ٓ٘/ٔانظر: فتح المدٌر: (ٖ)
 .5ٕٔ-5ٔٔ/٘انظر: التحرٌر والتنوٌر: (ٗ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .22ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٔ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .2/2ٓالتفسٌر البسٌط: (ٖٔ)
 .٘٘تفسٌر التستري: (ٗٔ)
 .ٕٙٙ/ٔأحكام المرآن: (٘ٔ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٕ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٕ5٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
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 .(ٕ)، ثم تبل هذه اآلٌة"«رأي األنبٌاء علٌهم السبلم وحً»ونمل الواحدي عن الحسن: 
وجهٌن، فالذي ٌحكم  ابن وهب لال: "لال لً مالن: الحكم الذي ٌحكم به بٌن الناس علىوعن 

بالمرآن والسنة الماضٌة فذلن الحكم الواجب والصواب، الحكم الذي ٌجتهد فٌه العالم نفسه فٌما لم 
 .(ٖ)ٌؤت فٌه شًء فلعله أن ٌوفك، لال: وثالث متكلؾ لما ال ٌعلم فما أشبه ذلن أن ال ٌوفك"

[، أي:" فبل تكن للذٌن ٌخونون ٘ٓٔ}َواَل تَكُْن ِلْلَخابِِنٌَن َخِصًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(ٗ)مدافعًا عنهم بما أٌدوه لن من المول المخالؾ للحمٌمة" -بكتمان الحك-أنفسهم 

أي: ال تكن مخاصماً وال َدافِعاً عن َخابِن" لال الزجاج:"
(٘). 

 .(ٙ)أي: بنً أبٌرق" لال لتادة بن النعمان:"
لبرآء، ٌعنى: ال تخاصم الٌهود وال تكن ألجل الخابنٌن مخاصما ل لال الزمخشري:"

 .(2)ألجل بنى ظفر"
}َواَل تَُجاِدْل  معناه: ال تخاصم الناس ألجل الخابنٌن، ومعناه كمعنى لوله: لال الراؼب:"

انًا أَثًٌِما{ ]النساء :  َ اَل ٌُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ  .(1)["2َٓٔعِن الَِّذٌَن ٌَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِنَّ َّللاَّ
أي وال تكن لمن خان خصما: أي مخاصما ومدافعا تدافع عنه من طالبه  لمراؼً:"لال ا

إن علٌن أال تتهاون فى تحرى الحك اؼترارا بلحن الخابنٌن  -بحمه الذي خان فٌه، وخبلصة ذلن
 ولوة جدلهم فى الخصومة، لببل تكون خصٌما لهم وتمع فى ورطة الدفاع عنهم، وٌإٌد هذا

ًّ وإنما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته، أو لد لال: إنكم ت» حدٌث أم سلمة  ختصمون إل
لحجته من بعض. فإنما الضى بٌنكم على نحو ما اسمع. فمن لضٌت له من حك اخٌه شٌبا فبل 

 .(ٓٔ)"(5)«ٌاخذه، فإنما الطع له لطعة من النار ٌاتى بها إسطاما فى عنمه ٌوم المٌامة 
 -ٌمال له: طعمة  -لال أكثر أهل التفسٌر: إنه هم أن ٌموي سارلا  لال الماترٌدي:" 

وٌصدله فً لوله؛ فنزل لوله: }وال تكن للخابنٌن خصٌما{؛ فلو لم ٌمولوا ذلن كان أوفك وأحسن، 

فإن كان ما لالوا، فذلن لم ٌظهر منه الخٌانة عنده؛ إذ ذكر فً المصة أنه وجد السرلة فً دار 
 .(ٔٔ)ؼٌره"

وخصٌمن الذي ٌُخاصمن، وجمعه خصماء، وأصله من الخصم وهو ناحٌة  ي:"لال الواحد
الشًء وطرفه، والخصم طرؾ الراوٌة، وطرؾ الفرا ، ولٌل للخصمٌن خصمان؛ ألخذ كل 

 :(ٕٔ)واحد منهما فً ناحٌة من الحجج والدعوى وخصوم السحابة جوانبها ، لال األخطل
 باعجاِز جّراٍر تداعى ُخصوُمها إذا طعنْت فٌها الجنوُب تحاملْت             

أي: تجاوب جوانبها بالرعد، وطعن الجنوب فٌها سولها إٌاه. والجّرار الثمٌل ذو الماء، تحاملت 
 .(ٖٔ)باعجازه: دفعت أواخره"

لال المرطبً:" فً هذه اآلٌة تشرٌؾ للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وتكرٌم وتعظٌم وتفوٌض إلٌه، وتموٌم أٌضا على 
 .(ٗٔ)الحكم، وتؤنٌب على ما رفع إلٌه من أمر بنً أبٌرق"الجادة فً 
 الفوائد:

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٙ/ٕالدر المنثرو: (ٔ)
 .2/2ٔالتفسٌر البسٌط: (ٕ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٕ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 ما فً سبب النزول.وؼٌره ك ٓٙٓٔ-5٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٖ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .2٘٘المفردات فً ؼرٌب المرآن: (1)
 .1ٗٔ/٘تفسٌر المراؼً: (5)
 (.1ٖ٘٘(، و)1ٖٗ٘، وأبو داود)ٕٖٓ/ٙأخرجه احمد) (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .الجنوب)خصم(، والجنوب: رٌح  22ٔٔ/ ٕ، و"اللسان" ٕٗٓٔ/ ٔ، و"تهذٌب اللؽة" 5ٖٔدٌوان األخطل ص (ٕٔ)
 .2/2ٔالتفسٌر البسٌط: (ٖٔ)
 .2ٖ٘/٘تفسٌر المرطبً:(ٗٔ)
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فؤما العمل بحدٌث النفس والعارض فً  التحذٌر من العمل بحدٌث النفس، لال الشاطبً:"-ٔ
بالحك لتحكم بٌن الناس بما  ،الملب فبل، فإن هللا حظر ذلن على نبٌه فمال: }إنا أنزلنا إلٌن الكتاب

من البشر أولى أن ٌكون  بالحكم بما أراه هللا ال بما رآه، وحدثته به نفسه، فؽٌرهفؤمره ، أران هللا{
 .(ٔ)"ذلن محظورا علٌه، وأما إن كان جاهبل فعلٌه مسؤلة العلماء دون ما حدثته نفسه

ونمل عن عمر رضً هللا عنه أنه خطب الناس فمال: أٌها الناس، لد سنت لكم السنن، 
وصفك ، على الواضحة، إال أن تضلوا بالناس ٌمٌنا وشماالوفرضت لكم الفرابض، وتركتم 

بإحدى ٌدٌه على األخرى ثم لال: إٌاكم أن تهلكوا عن آٌة الرجم أن ٌمول لابل: ال نجد حدٌن فً 
 إلى آخر الحدٌث ،(ٕ)«كتاب هللا، فمد  رجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجمنا

بل إن الدلٌل لابم  ،لم الكتابة، مع أنه ال دلٌل علٌهٌشترط فً المضاء عفً اآلٌة الرد على من -ٕ
على خبلفه، فإن خاتم النبٌٌن علٌه أفضل الصبلة والسبلم كان له منصب المضاء ببل رٌب، 
ُ{ ولم ٌتصؾ بالكتابة ٌَْن النَّاِس بَِما أََراَن َّللاَّ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحِكّ ِلتَْحكَُم بَ لموله  ،لموله تعالى: }أَنزْلنَا ِإلَ

}َوَما كُْنَت تَتْلُو ِمْن لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َواَل تَُخطُّهُ ِبٌَِمٌِنَن إِذًا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن{ ]العنكبوت :  تعالى:
 .(ٖ)مع أنه لم ٌلحمه لصور من ذلن ،[1ٗ
لو كانت كلها وحٌا فلم لال هللا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألن ألواله "، كلها لٌس وحً،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفٌه دلٌل أن ألواله-ٖ

ُ َعْنَن ِلَم أَِذْنَت لَُهْم َحتَّى ٌَتََبٌََّن لََن الَِّذٌَن َصَدلُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبٌَِن{ ]التوبة :  ::تعالى   ،[ٖٗ}َعفَا َّللاَّ
 .(ٗ)..ولال تعالى }وال تكن للخابنٌن خصٌما{

ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ :لال تعالى  ،مصدر واحد السنة ال تخالؾ المرآن ألنهما منأن  -ٗ }إِنَّا أَْنَزْلنَا إَِل
ُ َواَل تَكُْن ِلْلَخاِبنٌَِن َخِصًٌما{ ]النساء:  ٌَْن النَّاِس بَِما أََراَن َّللاَّ }َوَما  ، ولال أٌضا:[ِ٘ٓٔلتَْحكَُم بَ

ًٌ ٌُوَحى{ ]النج -ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى  فكل ما اجتهد فٌه الرسول صلى هللا  ،[ٗ - ٖم: إِْن هَُو إِالَّ َوْح
وكل ما ثبت عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، علٌه وسلم من أمر الشرٌعة فهو حك ألن هللا ال ٌمره بباطل أبدا

بخبر العدل الضابط عن مثله إلى رسول هللا ٌجب اعتماده والعمل به سواء جاءنا متواترا أو 
 .(٘)آحادا

 المرآن
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما ) َ إِن  ّللا   [ٙٓٔ({ ]النساء : ٙٓٔ}َواْستَْغِفِر ّللا 

 التفسٌر:
واطلب من هللا تعالى المؽفرة فً جمٌع أحوالن، إن هللا تعالى كان ؼفوًرا لمن ٌرجو فضله 

 ونوال مؽفرته، رحًٌما به.
َ{ ]النساء : لوله تعالى: واطلب من هللا تعالى المؽفرة فً جمٌع  [، أي:"ٙٓٔ}َواْستَْؽِفِر َّللاَّ
  .(ٙ)أحوالن"

 .(2)فلم ٌلبث أن نزل المرآن، }واستؽفر هللا{، أي: مما للت لمتادة" لال لتادة بن النعمان:"
 .(1)أمره باالستؽفار مما هم به" لال الزجاج:"

                                                             
 .2ٗ/ٖااللعتصام للشاطب: (ٔ)
رواه اإلمام البخاري فً كتاب الحدود من صحٌحه، باب االعتراؾ بالزنا، والباب الذي ٌلٌه عن عمر رضً هللا عنه، (ٕ)

الحدود من صحٌحه، باب حد الزنا وذكره فتح(، واإلمام مسلم فً كتاب  ٗٗٔ، 2ٖٔ/ ٕٔمع اختبلؾ ٌسٌر فً اللفظ )
(، واإلمام أبو داود فً كتاب الحدود من سننه، باب فً الرجم، وذكره لرٌبا من 5ٕٔـ  5ٔٔ/ ٔٔبلفظ البخاري الثانً )
(، 1ٖ٘/ ٕ( واإلمام ابن ماجه فً كتاب الحدود من سننه، باب الرجم وذكره بلفظ الصحٌحٌن )ٖٗٔ/ ٗلفظ الصحٌحٌن )

/ ٗترمذي فً كتاب الحدود من سننه، باب ما جاء فً تحمٌك الرجم وذكره بلفظٌن أحدهما أخصر من اآلخر )واإلمام ال
(، ورواه اإلمام مالن فً ٖٕٗ/ ٕ(، واإلمام الدارمً فً كتاب الحدود من سننه، باب فً حد المحصنٌن بالزنا )ٖٓـ  5ٕ

 .(.ٖٙ، 5ٕ، ٖٕ/ ٔإلمام أحمد فً مواضع من المسند )(، وا1ٕٗ/ ٕكتاب الحدود من الموطؤ، باب ما جاء فً الرجم )
 .ٕ٘ٙانظر: السٌوؾ المشرلة ومختصر الصواعك المحرلة، خواجة نصر هللا الهندي المكً: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٔمختصر التحفة االثنً عشرٌة: (ٗ)
 ]الكتاب مرلم آلٌا من الشاملة[.2ٖٔ-ٖٙٔانظر: المضاٌا الكلٌة لبلعتماد فً الكتاب والسنة، عبدالرحمن بن عبدالخالك: (٘)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٔٓٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
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 .(ٔ)عند ذلن" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" فاستؽفر النبً
ولد لٌل إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن خاصم عن الخابن ، ولكنه هَّم بذلن ، فؤمره هللا  لال الطبري:"

باالستؽفار مما َهمَّ به من ذلن"
(ٕ). 

 .(ٖ)مما هممت به من معالبة الٌهودي" لال البؽوي:أي:"
 .(ٗ)واستؽفر هللا ٌا دمحم من همن بالٌهودي أن تضربه" لال الكلبً:"

 .(٘)واستؽفر هللا مما هممت به من لطع ٌد زٌد"ابن عباس:" ونمل الثعلبً عن
واستؽفر هللا " ، ٌا دمحم ، وَسْله أن ٌصفح لن عن عموبة ذنبن فً مخاصمتن  ولال الطبري: أي:"

 .(ٙ)عن الخابن من خان ماالً لؽٌره"
 ، (2)«استؽفر هللا من ذنبن فً خصامن للخابنٌن»ذهب الطبري إلى أن المعنى:  لال ابن عطٌة:"

وهذا لٌس بذنب، ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إنما دافع عن الظاهر، وهو ٌعتمد براءتهم،  ، (2)«للخابنٌن
والمعنى: استؽفر للمذنبٌن من أمتن والمتخاصمٌن فً الباطل، ال أن تكون ذا جدال عنهم، فهذا 

 .(1)حدن، ومحلن من الناس أن تسمع من المتداعٌٌن وتمضً بنحو ما تسمع، وتستؽفر للمذنب"
َ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: ، إن هللا تعالى كان ؼفوًرا لمن  [، أي:"ٙٓٔ}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)ٌرجو فضله ونوال مؽفرته، رحًٌما به"
إن هللا لم ٌزل ٌصفح عن ذنوب عباده المإمنٌن ، بتركه عموبتهم علٌها إذا  لال الطبري:أي:"

 .(ٓٔ)"استؽفروه منها، }رحٌما{ بهم
فإن لٌل: لد أمر باالستؽفار، للنا: هو ال ٌوجب وجود الذنب وال ٌجب أن ٌستؽفر  لال الثعلبً:"

 كما أمر فً سورة الفتح باالستؽفار من ؼٌر ذنب ممدم.
واعلم أن االستؽفار فً جمٌع األنبٌاء ٌعد وجوه منها ثبلثة أوجه: ٌكون لذنبه ممدم مثل النبوة، 

ه وٌكون لترن المباح لبل ورود الحضر، ومعناه بالسمع والطاعة لما وٌكون لذنب أمته ولرابت

 .(ٔٔ)أمرت به ونهٌت عنه وحملت التوفٌك علٌه"
 الفوائد:

  فضٌلة االستؽفار.-ٔ
 أثر لمحو االستؽفار الفتوى ٌدي بٌن ٌمدم أن استفتً لمن ٌنبؽً أنه: العلم أهل بعض ذكر-ٕ

ٌْنَ  أَْنَزْلنَا إِنَّا: }تعالى لوله من واستنبطه الحك، له ٌتبٌن حتى للبه من الذنب  بِاْلَحكِّ  اْلِكتَابَ  إَِل
ٌْنَ  ِلتَْحكُمَ  ُ  أََرانَ  بَِما النَّاِس  بَ َ  َواْستَْؽِفرِ  َخِصٌماً، ِلْلَخاِبنٌِنَ  تَكُنْ  َوال َّللاَّ َ  إِنَّ  َّللاَّ ً  َؼفُوراً  َكانَ  َّللاَّ { َرِحٌما
 .(ٕٔ)[ٙٓٔ-٘ٓٔ:النساء] ،
 

 المرآن
انًا أَثِيًما ) َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن َخو  ({ ]النساء : 3ٓٔ}َواَل تَُجاِدْل َعِن ال ِذيَن يَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِن  ّللا 

ٔٓ3] 

 التفسٌر:

                                                             
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .2ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .]بتصرؾ[2ٙٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 ، الهام ..1ٖ/ٕانظر: المول المفٌد على كتاب التوحٌد: (ٕٔ)
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ال ٌحب َمن َعظَُمْت خٌانته،  -سبحانه-وال تدافع عن الذٌن ٌخونون أنفسهم بمعصٌة هللا. إن هللا 
 وكثر ذنبه.
[، أي:" وال تدافع عن 2ٓٔلى:}َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذٌَن ٌَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم{ ]النساء : لوله تعا 

 .(ٔ)الذٌن ٌخونون أنفسهم بمعصٌة هللا"
 .(ٕ)بنً أبٌرق" لال لتادة بن النعمان:" 
 .(ٖ)ٌعنً: ٌظلمون أنفسهم بالخٌانة والسرلة وٌرمً بها الٌهودي" لال الثعلبً:" 
ٌعنً: أبا طعمة ومن عاونه من لومه، وهم ٌعلمون أنه سارق، وٌروى  الزجاج:"لال  

ً بمكة لٌسرق أهله فسمط  أن أبا طعمة هذا هرب إلى مكة وارتد عن اإِلسبلم، وأنه نمب حابطا
 .(ٗ)الحابط علٌه فمتله"

جابز أن ٌكون صادؾ مٌبل من النبً ملسو هيلع هللا ىلص على الٌهودي بوجود الدرع  لال الجصاص:" 
المسرولة فً داره وجابز أن ٌكون هم بذلن فؤعلمه هللا براءة ساحة الٌهودي ونهاه عن مجادلته 
عن المسلمٌن الذٌن كانوا ٌجادلون عن السارق ولد كانت هذه الطابفة شاهدة للخابن بالبراءة 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌموم بعذره فً أصحابه وأن ٌنكر ذلن على من ادعى علٌه فجابز أن ٌكون سابلة لل
 النبً ملسو هيلع هللا ىلص أظهر معاونته لما ظهر من الطابفة من الشهادة ببراءته وأنه لٌس ممن ٌتهم بمثله

 .(٘)فؤعلمه هللا باطن أمورهم"
ضرر الخٌانة إلى أنفسهم، صاروا كؤنهم اختانوا لما رجع فً العالبة  لال الماترٌدي:" 

 .(ٙ)["5أنفسهم كموله: }َوَما ٌَْخَدعُوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم{ ]البمرة : 
ُ أَنَّكُْم كُْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم{  لال الزمخشري:أي:"  ٌخونونها بالمعصٌة. كموله: }َعِلَم َّللاَّ
خٌانة منهم ألنفسهم كما جعلت ظلما لها: ألن الضرر [، جعلت معصٌة العصاة 12ٔ]البمرة: 

 .(2)راجع إلٌهم"

ُ  لال الواحدي:"  واالختٌان كالخٌانة، ٌمال: خانه واختانه. وذكر ذلن عند لوله: }َعِلَم َّللاَّ
، [، ومعنى }ٌختانون أنفسهم{: ٌخونوها  بالمعصٌة12ٔأَنَّكُْم كُْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم{ ]البمرة: 
 والعاصً خابن ألنه مإتمن على دٌنه.

وٌجوز أن ٌكون المعنى: أن وبال خٌانتهم راجع إلٌهم بالفضٌحة فً الدنٌا والعموبة فً 
اآلخرة، فكؤنهم خانوا أنفسهم وإن خانوا ؼٌرهم فً الظاهر بالسرلة كما ٌمال لمن ظلم ؼٌره: إنه 

 .(1)لظالمٌن فً الملٌل والكثٌر"لد ظلم نفسه، ولد صرحت اآلٌة بالنهً عن المجادلة عن ا
و}ٌختانون أنفسهم{، وكان السارق طعمة وحده؟ للت: « للخابنٌن»إن "للت: لم لٌل: و
 لوجهٌن:

 أحدهما: أن بنى ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه، فكانوا شركاء له فً اإلثم. 
 .(5)ال تجادل عنه"والثانً: أنه جمع لٌتناول طعمة وكل من خان خٌانته، فبل تخاصم لخابن لط و

 .(5)عنه"
انًا أَثًٌِما{ ]النساء :   َ اَل ٌُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ  -سبحانه-[، أي:" إن هللا 2ٓٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)ال ٌحب َمن َعظَُمْت خٌانته، وكثر ذنبه"
 .(ٔ)الخوان: الخابن واألثٌم: ذو اإلثم" لال السمعانً:" 

                                                             
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ، وؼٌره.ٓٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٔٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٖأحكام المرآن: (٘)
 .ٖٗ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .2/2٘:التفسٌر البسٌط (1)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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اًنا{،   .(ٕ)بربه" أَثًٌِما{، فً دٌنه، } لال مماتل:} َخوَّ
" لال الواحدي:"  أَْي: طعمة ألنَّه خان فً الّدِرع وأَثِم فً رمٌه الٌهوديَّ

(ٖ). 
ٌعنً: خابنا فً الدرع، أثٌما فً رمٌه الٌهودي، لد لٌل فٌه: إن الخطاب  لال الثعلبً:" 

ٌْن{ ]ٌونس :  }فَإِْن كُْنتَ  للنبً ملسو هيلع هللا ىلص والمراد به ؼٌره، كموله: ا أَْنَزْلنَا إِلَ [، والنبً ال 5ٗفًِ َشّنٍ ِممَّ
 .(ٗ)ٌشن مما أنزل هللا"

َ اَل ٌُِحبُّ    .(٘){، لال: ال ٌمرب" عن سفٌان بن عٌٌنة:" }إِنَّ َّللاَّ
 فإن للت: لم لٌل }خوانا أثٌما{، على المبالؽة؟  لال الزمخشري:" 

 الخٌانة وركوب المآثم، ومن كانت تلنللت: كان هللا عالما من طعمة باإلفراط فً 
 خاتمة أمره لم ٌشن فً حاله. ولٌل: إذا عثرت من رجل على سٌبة فاعلم أن لها أخوات.

وعن عمر رضى هللا عنه أنه أمر بمطع ٌد سارق، فجاءت أمه تبكى وتمول: هذه أول 
 .(2)"(ٙ)«سرلة سرلها فاعؾ عنه. فمال: كذبت، إن هللا ال ٌإاخذ عبده فً أول مرة

 الفوائد:
بموله: }َوال تَُجاِدْل  نهى هللا نبٌه وعباده عن المجادلة عمن فعل ما دون الشرن من الذنوب -ٔ

َعِن الَِّذٌَن ٌَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم{ اآلٌة. فكٌؾ بمن جادل عن المشركٌن، وصد عن دٌن رب 
 .(1)العالمٌن؟

أذنب وتوجه علٌه عموبة من حد أو تعزٌر فً هذه اآلٌة دلٌل على النهً عن المجادلة عن من -ٕ
فإنه ال ٌجادل عنه، بدفع ما صدر عنه من الخٌانة أو تبرٌر ما ارتكبه من جرٌمة لؽرض إسماط 

 .(5)ما ترتب على ذلن من العموبة الشرعٌة
انًا أَثًٌِما}وفً لوله تعالى: -ٖ  لمن كان بهذا دلٌل على انتفاء حب هللا {إِنَّ هللَا ال ٌُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ

الوصؾ، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البؽض فمن البلبك بالمسلم أن ٌحب ما أحب هللا، 

وٌبؽض ما أبؽضه هللا، وال ٌكون مخالفا هلل فً حب ما ٌبؽض وبؽض ما ٌحب، فإن هذا السلون 
 .(ٓٔ)ال ٌجوز أن ٌصدر من مسلم ملتزم باإلسبلم التزاما صادلا

وأما لولهم  ، لال الدهلوي:"(ٔٔ)"ألوال الرسول كلها وحًى المابلٌن بؤن: "واآلٌة فٌها الرد عل-ٗ
لو كانت كلها وحٌا فلم لال هللا تعالى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن ألوال الرسول كلها وحً فمردود، ألن ألواله 

ل عن }عفا هللا عنن لم أذنت لهم{ ولال تعالى }وال تكن للخابنٌن خصٌما{ ولال تعالى }وال تجاد
}لوال كتاب من  (ٕٔ)الذٌن ٌختانون أنفسهم{ ولال تعالى فً المعاتبة عن أخذ الفدٌة من أسارى بدر

 .(ٔ)"هللا سبك لمسكم فٌما أخذتم عذاب عظٌم{

                                                                                                                                                                               
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .12ٕالوجٌز: (ٖ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 ، وؼٌره.ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖ2٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
، وأبو ٕ٘ٗ/ٔ، والخازن فً تفسٌره:5ٖٖ/ٔ، والنسفً فً تفسٌره:ٖٙ٘/ٔلم اجده، ولد ذكره الزمخشري فً الكشاؾ: (ٙ)

 ، وؼٌرهم.ٖٓٓ/ٖ، والطنطاوي فً التفسٌر الوسٌط:5ٕٗ/ٕ، والنٌسابوري فً تفسٌره:2ٗ/ٗحٌان فً البحر:
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .5ٖٔن عبدالوهاب:، الشٌخ دمحم بٙانظر: الرسابل الشخصٌة،ج (1)
 .1٘/ٔالمواالة والمعاداة فً الشرٌعة االسبلمٌة، محماس بن عبدهللا:( انظر: 5)
 .1٘/ٔ، والمواالة والمعاداة فً الشرٌعة االسبلمٌة، محماس بن عبدهللا:ٗ٘ٔ/ٕانظر:تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔانظر: ختصر التحفة االثنً عشرٌة، الدهلوي: (ٔٔ)
ألبً بكر وعمر: ما ترون فً هإالء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا »أسارى بدر عن عمر بن الخطاب لال: أخرج مسلم فً لصة (ٕٔ)

األسارى؟ فمال أبو بكر: ٌا نبً هللا هم بنو العم والعشٌرة أرى أن تؤخذ منهم فدٌة فتكون لنا لوة على الكفار فعسى هللا أن 
: ما ترى ٌا ابن الخطاب؟ للت: ال وهللا ٌا رسول هللا ما أرى الذي رأى أبو بكر، - ملسو هيلع هللا ىلص -ٌهدٌهم لئلسبلم، فمال رسول هللا 

فؤضرب عنمه  -نسٌبا لعمر  -ولكنً أرى أن تمكنا فنضرب أعنالهم فتمكن علٌا من عمٌل فٌضرب عنمه وتمكنً من فبلن 
ما لال أبو بكر ولم ٌهو ما للت، فلما كان من الؽد جبت فإذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فإن هإالء أبمة الكفر وصنادٌدها، فهوى رسول هللا 

وأبو بكر لاعدٌن ٌبكٌان للت: ٌا رسول هللا أخبرنً من أي شًء تبكً أنت وصاحبن فإن وجدت بكاء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
: أبكً للذي عرض علً أصحابن من أخذهم الفداء لمد - ملسو هيلع هللا ىلص -بكٌت وإن لم أجد بكاء تباكٌت لبكابكما، فمال رسول هللا 
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 المرآن

ِ َوُهَو َمَعُهْم إِْذ يُبَيِّتُوَن َما اَل يَْرَضى  ِمَن اْلمَْوِل َوَكاَن }يَْستَْخفُوَن ِمَن الن اِس َواَل َيْستَْخفُوَن ِمَن ّللا 
ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيًطا )  [3ٓٔ({ ]النساء : 3ّٓٔللا 

 التفسٌر:
ٌستترون من الناس خوفًا من اطبلعهم على أعمالهم السٌبة، وال ٌستترون من هللا تعالى وال 

 ما ال ٌرضى من -لٌبل-ٌستحٌون منه، وهو عزَّ شؤنه معهم بعلمه، مطلع علٌهم حٌن ٌدبِّرون 
 محًٌطا بجمٌع ألوالهم وأفعالهم، ال ٌخفى علٌه منها شًء. -تعالى-المول، وكان هللا 

أي: ٌستترون من الناس خوفاً [، "1ٓٔلوله تعالى:}ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس{ ]النساء :  
 .(ٕ)وحٌاًء"
لكذب: }ٌَْستَْخفُوَن ِمَن ثم لال للذٌن أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌبل مستخفٌن با لال ابن عباس:" 

ِ َوهَُو َمعَُهْم {" النَّاِس َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ
(ٖ). 

 .(ٗ)أي: ٌستترون وٌستحٌون من الناس" لال الثعلبً:" 
ٌستخفً هإالء الذٌن ٌختانون أنفسهم ، ما أتَْوا من الخٌانة ، وركبوا  لال الطبري:أي:" 

مدرون لهم على شًء ، إال ذكرهم بمبٌح ما أتَْوا من فعلهم ،  من العار والمعصٌة، من الذٌن ال ٌ
 .(٘)وشنٌع ما ركبوا من ُجْرمهم إذا اطلعوا علٌه ، حٌاًء منهم وحذًرا من لبٌح األحدوثة"

ِ{ ]النساء :   [، أي:" وال ٌستترون من هللا تعالى 1ٓٔلوله تعالى:}َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ
 .(ٙ)وال ٌستحٌون منه"

 .(2)أي: ]وال[ ٌستترون وال ٌستحٌون من هللا" لال الثعلبً:" 
ولد لٌل : عنى بموله :}ٌستخفون من الناس وال ٌستخفون من هللا{، الرهَط لال الطبري:" 

 .(1)الذٌن مشوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً مسؤلة المدافعة عن ابن أبٌرق والجدال عنه"
ر على المنافمٌن فً كونهم ٌستخفون بمبابحهم من الناس لببل هذا إنكا لال ابن كثٌر:" 

 .(5)ٌنكروا علٌهم ، وٌجاهرون هللا بها ألنه  مطلع على سرابرهم وعالم بما فً ضمابرهم"
ٌَْرَضى ِمَن اْلمَْوِل{ ]النساء :   ٌِّتُوَن َما اَل  [، أي:" وهو 1ٓٔلوله تعالى:}َوُهَو َمعَُهْم إِْذ ٌُبَ

 .(ٓٔ)ما ال ٌرضى من المول" -لٌبل-بعلمه، مطلع علٌهم حٌن ٌدّبِرون  عزَّ شؤنه معهم
 .(ٔٔ)تهدٌد لهم ووعٌد" لال ابن كثٌر:" 
ون لٌبل ما ال ٌرضى من المول ،  لال الطبري: "  ٌعنً : وهللا شاهدهم حٌن ٌسوُّ

 .(ٕٔ)فٌؽٌِّرونه عن وجهه ، وٌكذبون فٌه"
 .(ٖٔ)}وهو معهم{ ٌعنً علمه" لال الثعلبً:" 

                                                                                                                                                                               
وأنزل هللا عز وجل }ما كان لنبً أن ٌكون له  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عرض علً عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة لرٌبة من نبً هللا 

، 1ٖ٘ٔ/ ٖ. صحٌح مسلم: «أسرى حتى ٌثخن فً األرض{ إلى لوله: }فكلوا مما ؼنمتم حبلال طٌبا{ فؤحل هللا الؽنٌمة لهم
 ..2ٕٙٔرلم 

 .5ٕٗ/ٔمختصر التحفة االثنً عشرٌة:(ٔ)
 .21ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .5ٔٔ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .5ٕٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٔٔ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
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 .(ٕ)وروي عن السدي مثل ذلن .(ٔ)إذ ٌإلفون ماال ٌرضى من المول" لال أبو رزٌن:" 
ٌَِّت، ٌعنً: به هذا السارق، والذي  لال الزجاج:"  َر فٌِه أوِخٌض فٌه بلٌل فمد بُ كل ما فُّكِ

بٌََّت من الموم أن لال: أرِمً إلٌهوِدي بؤنه سارق الدرع، وأحِلُؾ أنً لم أسرلها، فتْمبل ٌمٌنً 
 .(ٖ)ألنً على دٌنً، وال تمبل ٌمٌن إلٌهودي. فهذا ما بٌَُِّت من المول"

ولد حكى عن بعض الطابٌٌن أن " التبٌٌت " فً لؽتهم : التبدٌل ، وأنشد لؤلسود بن  
 :(ٗ)عامر بن ُجَوٌن الطابً فً معاتبة رجل

ًَ َعْبَد اْلَمِلٌِن              لاتلََن هللا َعْبًدا  َكنُوًدا!!  َوبٌََّتَّ لَْوِل
 .(٘)بمعنى : بدَّلت لولً

، (ٙ)لال الطبري:" : وهذا المول شبٌه المعنى بالذي للناه]أي: كل كبلم أو أمٍر أصلح لٌبل[ 
هو التسوٌة والتؽٌٌر عما هو به ، وتحوٌلُه عن معناه إلى «: التؤلٌؾ»، وذلن أن (ٙ)لٌبل[
 .(2)ؼٌره"
ُ بَِما ٌَْعَملُوَن    -تعالى-[، أي:" وكان هللا 1ُٓٔمِحًٌطا{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 .(1)محًٌطا بجمٌع ألوالهم وأفعالهم، ال ٌخفى علٌه منها شًء"
ٌمول: أحاط علمه بؤعمالهم. ومنهم من ٌمول: أنزلت فً  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(5)المنافمٌن"
 .(ٓٔ)ء"لد أحاط هللا بكل شًء علما، ولم ٌمل مع كل شً لال احمد بن داود:" 
وكان هللا بما ٌعمل هإالء المستخفون من الناس ، فٌما أتَْوا من  لال الطبري:أي:" 

ًٌا  جرمهم ، حٌاًء منهم ، من تبٌٌتهم ما ال ٌرضى من المول ، وؼٌره من أفعالهم }محًٌطا{، محص
 .(ٔٔ)ال ٌخفى علٌه شًء منه ، حافًظا لذلن علٌهم ، حتى ٌجازٌهم علٌه جزاءهم"

حوص، عن عبد هللا لال: "من صلى صبلة عند الناس ال ٌصلً مثلها إذا عن أبً األ 

ِ  خبل، فهً استهانة، استهان بها وبه، ثم تبل هذه اآلٌة: ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ {
ٌَْرَضى ِمَن اْلمَْوِل َوَكاَن  ٌِّتُوَن َما اَل  ُ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحًٌطا{"َوهَُو َمعَُهْم إِْذ ٌُبَ َّللاَّ

(ٕٔ). 
 الفوائد:

ال ٌنبؽً إذا ظهر للمسلمٌن نفاق لوم أن ٌجادل فرٌمًا منهم فرٌمًا عنهم لٌحموهم، وٌدافعوا  -ٔ
 .(ٖٔ)عنهم
وتعلمت الجهمٌة والمعتزلة بهذه اآلٌة، استدلوا منها على إن هللا بكل مكان لالوا  لال الثعلبً:"-ٕ

إنه  لما لال وهو معهم ثبت إنه بكل مكان ألنه لد اثبت كونه معهم ولال لهم حك لوله وهو معهم
ٌعلم ما ٌمولون وال ٌخفى علٌه فعلهم ألنه العالم بما ٌظهره الخلك وبما ٌستره، ولٌس فً وله 

معهم ما ٌوجب انه بكل مكان ألنه لال: }أَأَِمْنتُْم َمْن فًِ السََّماِء أَْن ٌَْخِسَؾ بِكُُم اأْلَْرَض{ وهو 
[، ولم ٌرد لوله انه فً السماء ٌعنً ؼٌر الذات ألن المول: أن زٌدا فً موضع كذا ٙٔ]الملن : 

                                                             
 .ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
/ ٔوهو ؼٌر منسوب فً "ؼرٌب المرآن" البن لتٌبة  2ٕٔ/ ٘الطابً كما فً "تفسٌر الطبري" البٌت لؤلسود بن عامر (ٗ)

 ..15ٕ/ ٘، المرطبً ٖٗٔ/ ٕب، "زاد المسٌر"  5ٓ/ ٗ، "الكشؾ والبٌان" 1ٕٔ
 .5ٕٔ-5ٔٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٔٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٔ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٕٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٔ-5ٕٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٔٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖ1٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
المنهاج فً شعب ، و1ٖٖ/ 2انظر تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان للشٌخ عبد الرحمن بن سعدي انظر:  (ٖٔ)

 .ٕٖ٘/ٖعبدالمادر بن دمحم: اإلٌمان، د.
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ٌِْه ٌَْصعَُد  تعالى:من ؼٌر أن ٌعتد بذكر فعل أو شًء من األشٌاء ال ٌكون إال بالذات، ولال  }إِلَ
َماِء إِلَى اأْلَْرِض{ ]السجدة : ٓٔاْلَكِلُم الطٌَُِّّب{ ]فاطر :  [، فؤخبر ٘[، ولال: }ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّ

أنه ٌرفع األشٌاء من السماء وال ٌجوز أن ٌكون معهم بذاته ثم ٌدبر األمر من السماء وإلٌه 
 .(ٔ)ٌصعد الكلم الطٌب"

تبٌٌت الشر للمسلمٌن، وتدبٌر المكابد لهم. ودلٌل هذه الصفة لول هللا  ت المنافمٌن:"من صفا-ٖ
ٌَْرَضى ِمَن  ِ َوهَُو َمعَُهْم إِْذ ٌُبٌَِّتُوَن َما ال  عز وجل: }ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوال ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

ُ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحًٌطا{ [ ؛ فمخافة الخلك عند هإالء المنافمٌن أعظم 1ٓٔ]النساء:  اْلمَْوِل َوَكاَن َّللاَّ
من مخافة هللا عز وجل، لذلن تجدهم ٌحرصون بالوسابل المباحة والمحرمة على تجنب 
الفضٌحة عند الناس، وهم مع ذلن لد بارزوا هللا بالعظابم، ولم ٌبالوا بنظره واطبلعه علٌهم، 

 .(ٕ)"ولخصوصا فً حال تبٌٌتهم ما ال ٌرضٌه من الم
 المرآن

َ َعْنُهْم يَْوَم اْلِميَاَمِة  ْنيَا فََمْن يَُجاِدُل ّللا  أَْم َمْن يَكُوُن }َها أَْنتُْم َهُإاَلِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ
 [3ٓٔ({ ]النساء : 3َٓٔعلَْيِهْم َوِكياًل )

 التفسٌر:
الخابنٌن ألنفسهم فً هذه الحٌاة الدنٌا، فمن لد حاججتم عن هإالء  -أٌها المإمنون-ها أنتم 

ٌحاجج هللا تعالى عنهم ٌوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي ٌكون على هإالء الخابنٌن وكٌبل ٌوم 
 المٌامة؟
ٌَا{ ]النساء : لوله تعالى:  ْن -ها أنتم  [، أي:"5ٓٔ}َها أَْنتُْم َهُإاَلِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(ٖ)لد حاججتم عن هإالء الخابنٌن ألنفسهم فً هذه الحٌاة الدنٌا" -ا المإمنونأٌه
 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌعنً: الذٌن أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مستخفٌن ٌجادلون عن الخابن" 

فً « الجدال»، و«المجادلة»لال الزجاج:" ٌعنً: به من احتج عن هذا السارق، وأصل  
المخاصمة، والجْدل: شدة الَمتْل، وَرُجل مجدول، أي: كؤنَّه لد لُتَِل، واألجَدل الصمر، اللؽة: شدة 

 .(٘)ٌمال له أجَدل ألنه من أشد الطٌور لوةً "
ها أنتم الذٌن جادلتم ،  ٌا معشر من جادل عن بنً أبٌرق }فً الحٌاة  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)الدنٌا{"
 .(2)خاصمتم عن طعمة ولومه فً الدنٌا"المعنى: هبوا أنكم  لال الزمخشري:" 
 [، وجهان:5ٓٔ}َهُإاَلِء{ ]النساء : وفً لوله تعالى: 

، والمعنى: ها أنتم الذٌن (1)وهذا لول الزجاج«. الذٌن»أحدهما: أن }َهُإاَلِء{: ههنا بمعنى 
ولد ، «الذٌن»ٌكونان فً اإلشارة للمخاطبٌن إلى أنفسهم بمنزلة « هذا»و« هإالء»جادلتم، ألن 

 :(5) ، نحو لول الشاعر«الذٌن»ٌكون لؽٌر المخاطبٌن بمنزلة 
ٌِْن إَماَرةٌ          أَِمْنِت َوَهذَا تَْحِملٌَن َطِلٌُك   َعَدْس ما ِلعَبّاٍد َعلَ

 .أي والذي تحملٌنه طلٌك

                                                             
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .5ٖٔالمفٌد فً مهمات التوحٌد: (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن (1)
ٌِْن إَماَرةٌ ... أَِمْنِت َوهَذَا تَْحِملٌَن طَِلٌُك"،  بن مفرغ الحمٌري، وتمامه:"الشعر لٌزٌد (5) لاله فً عباد بن  عََدْس ما ِلعَبّاٍد عَلَ

زٌاد، وكان ٌزٌد لد أكثر من هجوه، حتى حبسه وضٌك علٌه، حتى خوطب فً أمره معاوٌة، فؤمر بإطبلق سراحه،. فلما 
"عدس"،  1ٖ2ٕ/ ٘، "لسان العرب" 2ٓٔها فنفرت فمال هذا الشعر، فً "دٌوانه" صخرج من السجن لدمت له بؽلة فركب
 .وعدس: اسم صوت لزجر البؽل.
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هإالء{: إشارة إلى نفس المخاطبٌن على جهة البٌان والتؤكٌد، كما تمول: فعلت والثانً: أن  }
 .(ٔ)، وفعل هو. وهذا لول األخف أنت

 .(ٕ)، أى: عن طعمة«عنه فً الحٌاة الدنٌا:»وفً لراءة أبً بن كعب  
َ َعْنُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]النساء : لوله تعالى: فمن ٌحاجج هللا  [،أي:"5ٓٔ}فََمْن ٌَُجاِدُل َّللاَّ

 .(ٖ)تعالى عنهم ٌوم البعث والحساب؟"
 .(ٗ)أي: من الذي ٌذب عنهم، وٌتولى أمرهم ٌوم المٌامة" لال البؽوي:" 
 .(٘)فمن ٌخاصم عنهم فً اآلخرة إذا أخذهم هللا بعذابه" لال الزمخشري:أي:" 
 لال الزجاج:" أي: فً الٌوم الذي ٌإخذ فٌه بالحمابك، وأمر الدُّنٌا ٌَموم بالشهادات فً 

لٌل لهم إِن ٌمم الجدال فً  -وَّللاَّ أعلم  - الحموق، وجابز أن تكون الشهادة ؼٌر حمٌمة، فكؤنَّه
 .(ٙ)الدنٌا والتؽٌٌب عن أمر هذا السارق، فٌوم المٌامة ال ٌنفع فٌه جدال وال شهادة"

أي : َهْب أن هإالء انتصروا فً الدنٌا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام  لال ابن كثٌر:" 
ماذا ٌكون صنٌعهم ٌوم المٌامة بٌن ٌدي هللا ، ف -وهم ُمتَعَبدون بذلن  -الذٌن ٌحكمون بالظاهر 

 .(2)عز وجل ، الذي ٌعلم السر وأخفى ؟"
لال الطبري:أي:" إنكم أٌها المدافعون عن هإالء الخابنٌن أنفسهم ، وإن دافعتم عنهم فً  

عاجل الدنٌا ، فإنهم سٌصٌرون فً آجل اآلخرة إلى من ال ٌدافع عنهم عنده أحد فٌما ٌحلُّ بهم 
 .(1)ٌم العذاب ونَكال العماب"من أل

ٌِْهْم َوِكٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى: ومن ذا الذي ٌكون على  [، أي:"5ٓٔ}أَْم َمْن ٌَكُوُن َعلَ
 .(5)هإالء الخابنٌن وكٌبل ٌدافع عنهم ٌوم المٌامة؟"

ومن ذا الذي ٌتوكل لهم ٌومبذ فً تروٌج دعواهم ؟ أي : ال أحد  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٓٔ)مبذ لهم وكٌبل"ٌكون ٌو

 .(ٔٔ)أي : ومن ٌتوكل لهم فً خصومة ربهم عنهم ٌوم المٌامة" لال الطبري: " 
 .(ٕٔ)}وكٌبل{:أي:" حافظا ومحامٌا من بؤس هللا وانتمامه"لال الزمخشري: 
والوكٌل: هو الذي وكل إلٌه األمر فً الحفظ والحماٌة، والمعنى: من الذي  لال الفخر:" 

 .(ٖٔ)ٌكون محافظا ومحامٌا لهم من عذاب هللا؟"
 .(ٗٔ)هً "المٌام بؤمر من توكل له"«: الوكالة»و 
 الفوائد:

ٌدل على ولوع الجدل الكاذب الخإون من هإالء المنافمٌن المتجمعٌن الذٌن أن خطاب اآلٌة -ٔ
صلى هللا  -ألحن بحجتهم من خصومهم البرآء، وهللا ٌعلم أنه جدل زابؾ باطل نبه رسوله كانوا 

فً ترتٌب شًء علٌه من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على بطبلنه وزٌفه فلم ٌنخدع به رسول هللا  -علٌه وسلم 
 المضاء أو الحكم.

                                                             
 .ٗ٘ٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 ٖٙ٘/ٔ، والكشاؾ:55ٙ/ٔانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٙ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .1ٓٗ-2ٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 21ٕ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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الجدل فً اآلخرة مكشوؾ لما كان الجدل فً لدنٌا ٌمكن أن ٌمع به التموٌه والخداع، وكان  -ٕ
السوأة ال ٌخدع به أحد نبه هللا تعالى على أن جدلهم فً الدنٌا وإن كان خادعاً لم ٌنفعهم بشًء 

ونبهه على ما فٌه من خٌانة وخداع، ولكن جدل اآلخرة ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن هللا تعالى أعلم رسوله 
إذ ذان هو هللا وحده عبلم الؽٌوب فمال لهم منكراً  ٌمكن أن ٌمع بسببه خداع وال خٌانة ألن الحاكم

ٌَاَمةِ }ممرعاً  ٌَْوَم اْلِم  ٌوم تنكشؾ الحمابك فبل ٌؽطٌها خداع أو لحن بحجة. {فََمْن ٌَُجاِدُل هللاَ َعْنُهْم 
 المرآن

َ َغفُ  َ َيِجِد ّللا  ({ ]النساء : ٓٔٔوًرا َرِحيًما )}َوَمْن يَْعَمْل سُوًءا أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُم  يَْستَْغِفِر ّللا 
ٔٔٓ] 
 التفسٌر:

ومن ٌُْمِدْم على عمل سٌِّا لبٌح، أو ٌظلم نفسه بارتكاب ما ٌخالؾ حكم هللا وشرعه، ثم ٌرجع إلى 
 هللا نادًما على ما عمل، راجًٌا مؽفرته وستر ذنبه، ٌجد هللا تعالى ؼفوًرا له، رحًٌما به.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
لال الضحان: "نزلت اآلٌة فً شؤن وحشً لاتل حمزة رضً هللا عنه، أشرن باهلل  أحدهما:

ولتل، ثم جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: إنً لنادم فهل لً من توبة؟ فنزل: }َوَمْن ٌَْعَمْل سُوًءا أَْو 
 ،}َ  .(ٔ)"اآلٌةٌَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاَّ

أَْو ٌَْظِلْم  {: بسرلة الدرع، }َوَمْن ٌَْعَمْل سُوًءاالكلبً: "نزلت فً شؤن طعمة: }والثانً: لال 
 .(ٕ)"{: برمٌه ؼٌره وجحودهنَْفَسهُ 

[، أي:" ومن ٌُْمِدْم على عمل سٌِّا ٓٔٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْعَمْل ُسوًءا{ ]النساء :  
 .(ٖ)لبٌح"

 .(ٗ) مستخفٌن بالكذب"ٌعنً: الذٌن أتو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:" 

 .(٘)ٌعنً: ٌسرق الدرع" لال الثعلبً:" 
 .(ٙ)ٌعنً: السرلة، ولٌل: ٌعنً: شركا" لال البؽوي:" 
 .(2)لال الزمخشري:أي:" لبٌحا متعدٌا ٌسوء به ؼٌره، كما فعل طعمة بمتادة والٌهودي" 
 .(1)أي: لبٌحا متعدٌا. ٌسوء به ؼٌره، كما فً المصة" لال الماسمً:" 

[، أي:" أو ٌظلم نفسه بارتكاب ما ٌخالؾ حكم ٓٔٔلوله تعالى:}أَْو ٌَْظِلْم نَْفَسهُ{ ]النساء : 
 .(5)هللا وشرعه"
 .(ٓٔ)ٌعنً: بما دون الشرن" لال الثعلبً:" 
 .(ٔٔ)برمٌه البريء، ولٌل: ٌعنً: إثما دون الشرن" لال البؽوي:" 
 .(ٕٔ)لال الزمخشري:أي:" بما ٌختص به كالحلؾ الكاذب" 
عامل السوء وظالم النفس وإن كانا ٌعودان إلى معنى واحد، فذكرهما  لال الراؼب:" 

 .(ٖٔ)اعتبارا بحالتٌن، ولٌل: عمل السوء إشارة إلى فعل الصؽابر، وظلم النفس إلى الكبابر"

                                                             
 .1ٖٓ/٘، وتفسٌر المرطبً:2ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٖ٘/ٖمحاسن التاوٌل: (1)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٔٗٔ-ٖٓٗٔ/ٖتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖٔ)
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 }َ [، أي:" ثم ٌرجع إلى هللا نادًما على ما عمل، ٓٔٔ]النساء : لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْستَْؽِفِر َّللاَّ
 .(ٔ)راجًٌا مؽفرته وستر ذنبه"
ً على اإلصرار فلٌس  لال الزجاج:" أي: ٌسؤله المؽفرة مع إِلبلع، ألنه إذا كان ممٌما

 .(ٕ)بتابب"
 .(ٖ)لال النحاس:" أي استؽفار ؼٌر عابد النه إذا عزم على العودة فلٌس بتابب"

 .(ٗ)أي: ٌتوب إلى هللا" ثعلبً:"لال ال 
َ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء :  [، أي:" ٌجد هللا تعالى ؼفوًرا له، ٓٔٔلوله تعالى:}ٌَِجِد َّللاَّ

 .(٘)رحًٌما به"
 .(ٙ)أي: لو استؽفروا هللا لؽفر لهم" لال لتادة بن النعمان:"

 .(2)هم باالستؽفار"عرض التوبة على طعمة ولومه فً هذه اآلٌة، وأمر لال السمعانً:"
وهذا بعث لطعمة على االستؽفار والتوبة لتلزمه الحجة، مع العلم بما  لال الزمخشري:"

 .(1)ٌكون منه. أو لمومه لما فرط منهم من نصرته والذب عنه"
وفى ذلن حث وترؼٌب لطعمة ولومه فى التوبة واالستؽفار، كما أن  لال المراؼً:"

فٌها بٌانا للمخرج من الذنب بعد ولوعه، وفٌها تحذٌر من أعداء الحك والعدل الذٌن ٌحاولون 
 هدمهما، وهما أسس الشرابع.

عنى بهذه اآلٌة كل من عمل سوًءا أو ظلم نفسه ، وإن كانت نزلت فً  لال الطبري:"
 .(5)أمر الخابنٌن والمجادلٌن عنهم الذٌن ذكر هللا أمَرهم فً اآلٌات لبلها"

والمراد بوجدان هللا }ؼفورا رحٌما{: هو أن التابب المستؽفر ٌجد أثر المؽفرة فى نفسه 
ة بالرؼبة فى األعمال الصالحة التً تطهر النفس بكراهة الذنب وذهاب داعٌته وٌجد أثر الرحم

 .(ٓٔ)وتزٌل الدرن منها"

: أخبر هللا عباَده بحلمه وعفوه وكرمه ، وسعِة رحمته ومؽفرته ، فمن  لال ابن عباس:"
أذنب ذنًبا صؽًٌرا كان أو كبًٌرا ، ثم ٌستؽفر هللا ٌجد هللا ؼفوًرا رحًٌما ، ولو كانت ذنوبه أعظم 

 .(ٔٔ)"رض والجبالمن السموات واأل
لال عبد هللا : كانت بنو إسرابٌل إذا أصاَب أحدهم ذنبًا أصبح لد كُتِب كفارة ذلن الذنب 

. فمال رجل : لمد آتى هللا بنً (ٕٔ)على بابه. وإذا أصاب البوُل شٌبًا منه ، لََرضه بالممراض
هللا الماَء لكم طهوًرا ولال : إسرابٌل خًٌرا! فمال عبد هللا : ما آتاكم هللا خٌٌر مما آتاهم ، جعل 

َ فَاْستَْؽفَُروا ِلذُنُوبِِهْم{ ]سورة آل عمر ان : }َوالَِّذٌَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا َّللاَّ
 .(ٖٔ){[ ، ولال : }ومن ٌعمل سوًءا أو ٌظلم نفسه ثم ٌستؽفر هللا ٌجد هللا ؼفوًرا رحًٌماٖ٘ٔ

 الفوائد:
أن عمل السوء عند اإلطبلق ٌشمل سابر المعاصً، الصؽٌرة والكبٌرة، وسمً سوءا لكونه  -ٔ

 ٌسوء عامله بعموبته، ولكونه فً نفسه سٌبًا ؼٌر حسن.
 فضٌلة االستؽفار.-ٕ

                                                             
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5ٗ1٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٗٔ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓ٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/5(:صٕٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .الممراض " : الممص(ٕٔ)
 .5٘ٔ/5(:صٕٕٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ال ٌؽفر هللا تعالى الكبٌرة أو الصؽٌرة التً لم ٌتب  ، لال الرملً:"ممٌدة بالتوبةأن المؽفرة -ٖ
منها بمجرد االستؽفار المذكور، والمؽفرة المرتبة على االستؽفار فً الكتاب والسنة ممٌدة بالتوبة 

[ وهذا أمر على العموم ٖٔفمد لال }وتوبوا إلى هللا جمٌعا أٌه المإمنون لعلكم تفلحون{ ]النور: 
ٌن آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحا عسى ربكم أن ٌكفر عنكم سٌباتكم{ ولال تعالى }ٌا أٌها الذ

واألحادٌث . (ٔ)"[ اآلٌة. ومعنى النصوح الخالص هلل تعالى خالٌا عن الشهوات1]التحرٌم: 
 .الواردة فً فضل التوبة مشهورة

الى نفسه هذه اآلٌة أسند هللا فٌها الى العبد عمل السوء وظلم النفس واإلستؽفار، وأسند و -ٗ
المؽفرة والرحمة فؤسند الى هللا ما أسند الى نفسه، ولنسند الى العبد ما أسند هللا إلٌه ولٌس علٌنا 
فً ذلن جناح ولو تدبرنا المرآن كله لوجدناه على هذه الشاكلة: فلم ٌمولون ٌخلك العبد أفعال 

أو  {ٌكسب}أو  {ٌعمل} أو {ٌفعل}نفسه، ثم ٌختلفون؟ أما إنهم لو لالوا كما لال هللا تعالى: 
ما اختلفوا، وإذا كانوا جمٌعا متفمٌن على أن أعمال العباد اختٌارٌة لدرها هللا أن تكون  {ٌمترؾ}

 .(ٕ)لهم فما بالهم ٌحاولون نسبتها الى هللا تعالى
 

 المرآن
ُ َعِليًما   [ٔٔٔ({ ]النساء : َٔٔٔحِكيًما )}َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَِإن َما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن ّللا 

 التفسٌر:
ومن ٌعمد إلى ارتكاب ذنب، فإنما ٌضر بذلن نفسه وحدها، وكان هللا تعالى علًٌما بحمٌمة أمر 

 عباده، حكًٌما فٌما ٌمضً به بٌن خلمه.
 .(ٖ)ومن ٌعمد إلى ارتكاب ذنب" [، أي:"ٔٔٔ}َوَمْن ٌَْكِسْب إِثًْما{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)أي ذنبا" المرطبً:"لال  

 .(٘)لال البؽوي:" ٌعنً: ٌمٌن طعمة بالباطل، أي: ما سرلته إنما سرله الٌهودي" 
ومن ٌؤت ذنبًا على َعْمٍد منه له ومعرفة به" لال الطبري:أي:" 

(ٙ). 
 .(2)أي: ومن ٌعمل اإلثم وٌر أنه لد كسبه وانتفع به" لال المراؼً:" 
 .(1)اهلل تعالى"ٌعنً الشرن ب لال السمرلندي:" 

فإنما ٌضر بذلن نفسه  [، أي:"ٔٔٔ}فَإِنََّما ٌَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(5)وحدها"

 .(ٓٔ)أي :عمابه ٌرجع علٌه" لال النحاس:"
 .(ٔٔ)لال البؽوي:أي:" فإنما ٌضر به نفسه" 
 .(ٕٔ)أي: إنما ضر بما فعل نفسه، ألنه ال ٌإخذ ؼٌر اآلثم بإثمه" لال الواحدي:" 

 .(ٖٔ)أي: إٌاها ٌردي وبها ٌحل المكروه" لال ابن عطٌة:"
 .(ٗٔ)أى ال ٌتعداه ضرره إلى ؼٌره فلٌبك على نفسه من كسب السوء" لال الزمخشري:"

                                                             
 .2ٕٓ/ٗفتاوى الرملً: (ٔ)
 .2ٕٕتحلً باالصل المفٌد، العرباوي:انظر: كتاب التوحٌد المسمى: التخلً عن التملٌد وال (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (٘)
 .5ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓ٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (2)
 .2ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (1)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .12ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٖٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
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ه وِخْزٌه وعاره ع لال الطبري:أي:" لى نفسه ، دون فإنما ٌجترح َوبَال ذلن الذنب وُضرَّ
 .(ٔ)ؼٌره من سابر خلك هللا"
أي عالبته عابدة علٌه. والكسب ما ٌجربه اإلنسان إلى نفسه نفعا أو ٌدفع  لال المرطبً:"

 .(ٕ)عنه به ضررا، ولهذا ال ٌسمى فعل الرب تعالى كسبا"
 .(ٖ)أي: فلٌتحرز عن تعرٌضها للعماب" لال الماسمً:"

"فإنما كسبه وبال على نفسه وضرر ال نفع له فٌه، كما ٌخطر على  لال المراؼً:أي:
بال من ٌجهل عوالب اآلثام فى الدنٌا واآلخرة، من فضٌحة لآلثم ومهانة له بٌن الناس وعند 
الحاكم العادل كما ولع ألصحاب هذه المصة الذٌن نزلت فى شؤنهم هذه اآلٌات، ومن خزى فى 

 .(ٗ)ن إال من أتى هللا بملب سلٌم"اآلخرة ٌوم ال ٌنفع مال وال بنو
ما ٌجر به نفع، فاستعاره لما ٌجلب ضرا، تنبٌها « االكتساب»األصل فً  لال الراؼب:"

أن صاحبه ٌمدر فٌما تحراه أنه ٌكسب خٌرا وهو ٌكسب شرا، ونحوه معنى لوله: }إِْن أَْحَسْنتُْم 
 .(٘)[ "2اإلسراء : أَْحَسْنتُْم أِلَْنفُِسكُْم َوإِْن أََسؤْتُْم فَلََها{ ]

ُ َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: وكان هللا تعالى علًٌما بحمٌمة  [، أي:"ٔٔٔ}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٙ)" أمر عباده، حكًٌما فٌما ٌمضً به بٌن خلمه

 .(2){: حكم بالمطع على طعمة فً السرلة"َحِكًٌما بالسارق، } {"َعِلًٌما لال الواحدي:أي:}
 .(2)السرلة"

 .(1)}علٌما{ بسارق الدرع، }حكٌما{، حكم بالمطع على السارق" البؽوي:أي:"لال 
أي: إنه تعالى بعلمه الواسع حدد للناس شرابع ٌضرهم تجاوزها،  لال المراؼً:"

 .(5)وبحكمته جعل لها عمابا ٌضر المتجاوز لها، فهو إذا ٌضر نفسه وال ٌضر هللا شٌبا"
ا تفعلون ، أٌها المجادلون عن الذٌن ٌختانون أنفسهم وكان هللا عالًما بم لال الطبري:أي:"

، فً جدالكم عنهم وؼٌر ذلن من أفعاِلكم وأفعال ؼٌركم ، وهو ٌحصٌها علٌكم وعلٌهم ، حتى 
 .(ٓٔ)ٌجازي جمٌعكم بها، وهو حكٌم بسٌاستكم وتدبٌركم وتدبٌر جمٌع خلمه"

 الفوائد:
فإن التبعة ، أن نفع العمل وضرره عابد إلى عامله ال إلى ؼٌره ت اآلٌة الكرٌمةتضمن-ٔ

 [.ٗٙٔاألنعام:] {َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ، وكموله تعالى:}شخصٌة
فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تهدٌد ووعٌد لهإالء المنافمٌن بؤن هللا ال ٌخفى علٌه خداعهم، وأن رسوله واآلٌة  -ٕ

تعالى ال ٌتركه لخداعهم وخٌانتهم، وأنه تعالى حكٌم ٌضع األمور فً عصمة وحماٌة منه 
 مواضعها.

 المرآن
({ ]النساء : ٕٔٔ}َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُم  يَْرِم بِِه بَِريئًا فَمَِد اْحتََمَل بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِينًا )

ٕٔٔ] 

 التفسٌر:
ٌرتكب ذنبًا متعمًدا ثم ٌمذؾ بما ارتكبه نفًسا برٌبة ال جناٌة لها، ومن ٌعمل خطٌبة بؽٌر عمد، أو 

ل كذبًا وذنبًا بٌّنا.  فمد تحمَّ

                                                             
 .5ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٖمحاسن التاوٌل: (ٖ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٖٗٔ/ٕتفسٌر الراؼب االصفهانً: (٘)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٔٔ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (2)
 .1ٕ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (5)
 .5ٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
 .(ٔ)جمهور العلماء على أنها نزلت متعلمة بمصة طعمة بن أبٌرق" أحدهما: لال ابن الجوزي:"

هللا بن أبً بن سلول إذ رمى  والثانً: وروى الضحان عن ابن عباس: "أنها نزلت فً عبد
 .(ٕ)باإلفن" -علٌها السبلم-عابشة 
للت: وهذا  الخبر عن ابن عباس منكر جدا، ألن الضحان لم ٌلك ابن عباس، ورواٌة  

 الضحان هو جوٌبر بن سعٌد، وهو مترون. والصواب ما ذهب إلٌه الجمهور. وهللا أعلم.
[، أي:" ومن ٌعمل خطٌبة بؽٌر ٕٔٔإِثًْما{ ]النساء :  لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْكِسْب َخِطٌبَةً أَوْ  

عمد أو ٌرتكب ذنبًا متعمًدا"
(ٖ). 

 .(ٗ)لال ابن عباس:" ٌعنً: السارق والذٌن جادلوا عن السارق" 
ى بعَض المعاصً خطاٌا، وسمى بَْعَضَها  لال الزجاج:" لٌل }إثماً{، ألن َّللاَّ لد َسمَّ

 .(٘)آثاماً"
، لد تكون من لبل «الخطٌبة»، ألن «اإلثم»و« الخطٌبة»وإنما فرق بٌن  لال الطبري:"
ال ٌكون إال من العَْمد ، ففصل جل ثناإه لذلن بٌنهما فمال: ومن « اإلثم»العَْمد وؼٌر العمد ، و

 .(ٙ)ٌؤت خطٌبة على ؼٌر عمد منه لها، }أو إثًما{ على عمد منه"
لد « الخطٌبة»، إن«اإلثم»و« خطٌبةال»فإنه لد لٌل فً الفرق بٌن  لال الجصاص:"

تكون من ؼٌر تعمد واإلثم ما كان عن عمد فذكرهما جمٌعا لٌبٌن حكمهما وأنه سواء كان تعمد 
 .(2)أو ؼٌر تعمد"

فالخطٌبة تمع على الصؽٌر والكبٌر، فمن الصؽٌر لوله: }َوالَِّذي  لال ابو علً الفارسً:"
ٌن{ ]الشعراء: أَْطَمُع أَْن ٌَْؽِفَر ِلً َخِطٌبَتًِ ٌَ  [ ومن الكبٌر: }َوأَحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ{ 1ْٕوَم الّدِ

 [ فهذا كبٌٌر.1ٔ]البمرة: 

[ والخطٌبة لد ٕٔٔفإن للت: فكٌؾ تمدٌر لوله: }َوَمْن ٌَْكِسْب َخِطٌبَةً أَْو إِثْماً{ ]النساء: 
أو صؽٌراً، أو من ولعت على الصؽٌرة والكبٌرة، واإلثم كذلن، فكؤنه بمنزلة من ٌكسب صؽٌراً 

 ٌكسب كبٌراً أو كبٌراً؟.
لٌل له: لٌس المعنى كذلن، ولكّن اإلثم لد ولع فً التنزٌل على ما ٌمتطعه اإلنسان من 
مال من ال ٌجوز له أن ٌمتطع من ماله. فإذا كان كذلن، جاز أن ٌكون التمدٌر: من ٌكسب ذنباً 

فً الكبلم، على أن « أو»جنسان، فجاز دخول  بٌنه وبٌن هللا، أو ذنباً هو من مظالم العباد، فهما
 .(1)المعنى: من ٌكسب أحد هذٌن الذنبٌن"

 الخطؤ: العدول عن الجهة، وذلن أضرب: لال الراؼب:"
 أحدها: أن ترٌد ؼٌر ما تحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطؤ التام المؤخوذ به اإلنسان، ٌمال:

 [ ، ولال:ٖٔم كان خطؤ كبٌرا{ ]اإلسراء: خطا ٌخطؤ، خطؤ، وخطؤة، لال تعالى: }إن لتله
 [ .5ٔ}وإن كنا لخاطبٌن{ ]ٌوسؾ:

والثانً: أن ٌرٌد ما ٌحسن فعله، ولكن ٌمع منه خبلؾ ما ٌرٌد فٌمال: أخطؤ إخطاء فهو مخطا، 
رفع عن أمتً »وهذا لد أصاب فً اإلرادة وأخطؤ فً الفعل، وهذا المعنً بموله علٌه السبلم: 

، ولوله عز وجل: ومن لتل (ٔ)« من اجتهد فؤخطؤ فله أجر»، وبموله: (5)« الخطؤ والنسٌان

                                                             
 .1ٖٖ/ٖ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: 1ٙٗ/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٖ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: 1ٙٗ/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5٘ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن/ (٘)
 .2ٓٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٖأحكام المرآن: (2)
 .5ٖٓ/ٕالحجة للمرا السبعة: (1)
أخرجه أبو الماسم « رفع هللا عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه»الحدٌث عن ابن عباس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: (5)

/ ٔٔؼٌر أن فٌه انمطاعا. وأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر التمٌمً المعروؾ بؤخً عاصم فً فوابده، ورجاله ثمات 
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[ . والثالث: أن ٌرٌد ما ال ٌحسن فعله وٌتفك منه خبلفه، 5ٕمإمنا خطؤ فتحرٌر رلبة ]النساء: 
فهذا مخطا فً اإلرادة ومصٌب فً الفعل، فهو مذموم بمصده وؼٌر محمود على فعله، وهذا 

 :(ٕ)هالمعنى هو الذي أراده فً لول
 أردت مساءتً فاجتررت مسرتً           ولد ٌحسن اإلنسان من حٌث ال ٌدري

 وجملة األمر أن من أراد شٌبا فاتفك منه ؼٌره ٌمال: أخطؤ، وإن ولع منه كما أراده ٌمال:
أصاب، ولد ٌمال لمن فعل فعبل ال ٌحسن، أو أراد إرادة ال تجمل: إنه أخطؤ، ولهذا ٌمال:أصاب 

الصواب، وأصاب الصواب، وأخطؤ الخطؤ، وهذه اللفظة مشتركة كما ترى، الخطؤ، وأخطؤ 
 .(ٖ)مترددة بٌن معان ٌجب لمن ٌتحرى الحمابك أن ٌتؤملها"

ٌمال: كٌؾ لال }به{، ولد ذكر الخطٌبة واإلثم؟ وذلن جابز أن ٌكنى عن  لال الفراء:" 
عنه بالتوحٌد ألن األفاعٌل ٌمع  الفعلٌن وأحدهما مإنث بالتذكٌر والتوحٌد، ولو كثر لجاز الكناٌة

علٌها فعل واحد، فلذلن جاز، فإن شبت ضممت الخطٌبة واإلثم فجعلته كالواحد. وإن شبت 
ٌَْها { جعلت الهاء لئلثم خاصة كما لال: وا إِلَ }َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنَفضُّ

، فجعله (ٗ)
 .(٘)للتجارة"
ولع اللفظ على }اإلثم{، فذّكره، هذا فى لؽة من خبّر عن آخر  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)الكلمتٌن"
لال الكلبً: "لما نزلت هذه اآلٌات التً تمدمت عرؾ لوم طعمة الظالم، فؤلبلوا علٌه  

ولالوا: بإ بالذنب واتك هللا، فمال: ال والذي ٌُحلؾ به ما سرلها إال الٌهودي، فؤنزل هللا: }َوَمْن 
 .(2)َخِطٌبًَة{ ٌمول ٌمٌنه الكاذبة، }أَْو ِإثًْما{ سرلته الدرع، ورمٌه بها الٌهودي"ٌَْكِسْب 

، بكسر الكاؾ والسٌن المشددة «ومن ٌكسب»ولرأ معاذ بن جبل رضى هللا عنه: 
 .(1)وأصله ٌكتسب

ٌبة ال [، أي:" ثم ٌمذؾ بما ارتكبه نفًسا برٕٔٔلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْرِم بِِه َبِرٌبًا{ ]النساء :  
 .(5)جناٌة لها"
 .(ٓٔ)أي: ٌمذؾ بما جناه برٌبا منه" لال ابن لتٌبة:" 
عن لتادة بن النعمان فً لصة بنً أبٌرق:"فؤنزل هللا تعالى: }ومن ٌكسب خطٌبة أو إثما  

 .(ٔٔ)ثم ٌرم به برٌبا{، لولهم: للبٌد بن سهل"
 الوال:واختلؾ أهل التؤوٌل فٌمن عنى هللا بموله :}برٌبًا{ على أربعة  

 . (ٔ)أحدها: أنه رجل من المسلمٌن ٌمال له : لبٌد بن سهل. وهذا لول لتادة بن النعمان
، (ٗ)، ولتادة(ٖ). وهذا لول ابن عباس(ٕ)والثانً: أنه رجل من الٌهود ٌمال له :زٌد بن السمٌن "

 .(ٙ) ، وابن سرٌن(٘)وعكرمة
                                                                                                                                                                               

، وصححه ابن حبان والحاكم ووافمه الذهبً، وضعفه 51ٔ/ ٕ، والحاكم 5٘ٙ/ ٔ، وابن ماجة 2ٔٔ/ ٗ، والدارلطنً ٖٖٔ
المماصد الحسنة ، وٖ٘ٔ/ ٕاإلمام أحمد، فمال عبد هللا بن أحمد فً العلل: سؤلت أبً عنه فؤنكره جدا. وانظر: كشؾ الخفاء 

 .5ٗٔ، وتخرٌج أحادٌث اللمع للؽماري ص 1ٕٕص 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فؤصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد »الحدٌث عن عمرو بن العاص لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ٔ)

كتاب األلضٌة، وأبو داود،  2ٔٙٔ/ ٘ٔفً كتاب االعتصام بالسنة، ومسلم  5ٖٔ/ 5أخرجه البخاري « . فؤخطؤ فله أجر
 .5ٕٙ، وانظر االبتهاج بتخرٌج أحادٌث المنهاج للؽماري ص ٓٙٔ/ ٗمعالم السنن 

 .5ٓٔدون نسبة، وفً تفصٌل النشؤتٌن ص  ٕ٘٘/ ٕالبٌت فً البصابر (ٕ)
 .12ٕالمفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 [.ٔٔ]سورة الجمعة : (ٗ)
 .12ٕ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٔ/ٔ:مجاز المرآن (ٙ)
، وتنوٌر الممباس بهام  ٖٙٗ/ ٖ، والبحر المحٌط: 5٘ٔ/ ٕ، وزاد المسٌر: 2/1ٕانظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:(2)

 .5ٙالمصحؾ: 
 .ٗٙ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5٘ٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .(2)والثالث: أنه أبو ملٌل األنصاري
وان الرامً هو عبدهللا بن سلول حٌث كذب علٌها  -رضً هللا عنها-به عابشةوالرابع: أنه ٌعنً 

 .(1)وكان من ذلن. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة الضحان
أجمع أهل التؤوٌل على أن الذي رمى البريَء من اإلثم الذي كان أتاه ،  لال الطبري:" 
 . (5)ابن أبٌرق"
ل كذبًا وذنًبا َٕٔٔوإِثًْما ُمبًٌِنا{ ]النساء : لوله تعالى:}فَمَِد اْحتََمَل بُْهتَاًنا   [،أي:" فمد تحمَّ
 .(ٓٔ)بٌّنا"

بٌِناً{: وعموبة ذَْنب بٌِّن" لال ابن عباس:"  }بُْهتَاناً{:عُمُوبَة بهتان َعِظٌم، }َوإِثْماً مُّ
(ٔٔ). 

وهذا ألنه ٌكسب اإلثم آثم وٌرمى لال النسفً:أي:احنمل"كذبا عظٌما، وذنبا ظاهرا،  
 .(ٕٔ)باهت فهو جامع بٌن األمرٌن والبهتان كذب ببهت من لٌل علٌه ماال علم له به" البرئ

هذا الذي رَمى بما أتى من المعصٌة وركب من اإلثم  -فمد تحمل   لال الطبري:أي:" 
}بهتانًا{، وهو الفرٌة والكذب ، }وإثًما مبٌنًا{،  -الخطٌبة ، َمْن هو بريء مما رماه به من ذلن

له وجراءته على ربه ، وتمّدمه على خبلفه  ٌعنً ِوْزًرا }مبٌنًا{، ٌعنً : أنه ٌبٌن عن أمر متحّمِ
 .(ٖٔ)فٌما نهاه عنه لمن ٌعرؾ أمَره"

فهو جامع بٌن « باهت»وبرمً البريء « آثم»ألنه بكسب اإلثم  لال الزمخشري:" 
 .(ٗٔ)األمرٌن"
البهت، وأراد باإلثم  فالبهتان: الكذب الذي ٌتحٌر منه اإلنسان، وهو لال السمعانً:" 

 .(٘ٔ)المبٌن: الٌمٌن الفاجرة"
 .(ٙٔ)إذ ؼٌر جابز له رمً ؼٌره بما ال ٌعلمه منه" لال الجصاص:" 
بسبب رمً البريء وتبربة النفس الخاطبة، ولذلن سوى بٌنهما  لال البٌضاوي:وذلن" 

 .(2ٔ)وإن كان ممترؾ أحدهما دون ممترؾ اآلخر"
هذا التمرٌع وهذا التوبٌخ عام فٌهم وفً ؼٌرهم ممن اتصؾ مثل  لال ابن كثٌر:و" 

 .(1ٔ)صفتهم وارتكب مثل خطٌبتهم ، فعلٌه مثل عموبتهم"
ولوله تعالى: }فمد احتمل{ تشبٌه، إذ الذنوب ثمل ووزر، فهً  لال ابن عطٌة:" 

 .(5ٔ)كالمحموالت، و}بهتانا{، معناه: كذبا على البريء"
 الذنوب الزمة لفاعلها كانت كالثمل الذي ٌحمل، ومثله:لال الشوكانً:" لما كانت  

 .(ٔ)["ٖٔ}َولٌََْحِملُنَّ أَثَْمالَُهْم َوأَثْمَااًل َمَع أَثْمَاِلِهْم{ ]العنكبوت : 

                                                                                                                                                                               
 .1ٔٔ-22ٔ(:صٔٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .51ٔ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓانظر: تنوٌر الممباس من تفسٌر ابن عباس: (ٖ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/5(:صٕٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٔ-1ٙٔ/5(:صٙٔٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5ٕ٘٘، وتفسٌر ابن ابً حاتم)51ٔ/5(:صٕٙٗٓٔ(، )ٕ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .1ٖٖ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (1)
 .25ٔ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٓتنوٌر الممباس: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .55ٔ-51ٔ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٗٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٕٙٙ/ٖأحكام المرآن: (ٙٔ)
 .5ٙ/ٕر البٌضاوي:تفسٌ (2ٔ)
 .ٓٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5ٔ)



ٕ51 
 

أن رجبل ٌمال له: طعمة بن أبٌرق سرق درعا على عهد النبً  لال عطٌة العوفً:" 
ٌت رجل، ثم لال ألصحاب له: انطلموا فاعذرونً عند  ، فؤلماها فًملسو هيلع هللا ىلص، فرفع ذلن إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص

النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإن الدرع لد وجد فً بٌت فبلن فانطلموا ٌعذرونه عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا 
ٌَْرِم بِِه بَِرٌبًا تعالى:} {، لال: بهتان: لذفه فَمَِد اْحتََمَل بُْهتَاًنا َوإِثًْما ُمبٌِنًاَوَمْن ٌَْكِسْب َخِطٌبَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ 
 .(ٖ)، لال: إثمه: سرلته"َوإِثًْما ُمِبٌنًا{ ، " }(ٕ)الرجل"
ً  لال الزجاج:"   البهتان " الكذُب الذي ٌُتحٌُر من ِعَظِمه وبٌانه، ٌمال لد بََهَت فبلن فبلنا

 .(٘)" (ٗ)} فَبُِهَت الَِّذي َكفََر{ إذَا تحٌَّررلال َّللاَّ عزَّ وجلَّ :إذا كذب علٌه، ولد بُِهت الرجل ٌُْبَهُت 
البهتان: فهو من البَْهت، وهو استمبالن أخان بؤمر تصفه به، وهو منه لال الواحدي:"

 :(ٙ)بريء. واالسم: البهتان، لال
أإن رأٌَت هامتً كالطَّسِت         َظِلْلَت ترمٌن بموٍل بُهِت"
(2) 

ولد اكتفً فً بٌان عظم البهتان بالتنكٌر التفخٌمً كؤنه لٌل بهتانا ال  السعود:"لال أبو  
ٌمادر لدره وإثما مبٌنا على أن وصؾ اإلثم بما ذكر بمنزلة وصؾ البهتان به ألنهما عبارة عن 
أمر واحد هو رمى البرئ بجناٌة نفسه لد عبر عنه بهما تهوٌبل ألمره وتفظٌعا لحاله فمدار 

امة كون المرمً به للرامً فإن رمى البرئ بجناٌة ما خطٌبة كانت أو إثما بهتان العظم والفخ
وإثم فً نفسه أما كونه بهتانا فظاهر وأما كونه إثما فؤلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطٌبة 
ال ٌلزم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه الى البرئ منه أٌضا كذلن بل ال ٌجوز ذلن لطعا كٌؾ ال 

كذب محرم فً جمٌع األدٌان فهو فً نفسه بهتان وإثم ال محالة وبكون تلن الجناٌة للرامً  وهو
ٌتضاعؾ ذلن شدة وٌزداد لبحا لكن ال النضمام جناٌته المكسوبة الى رمى البرئ وإال لكان 
الرمً بؽٌر جناٌة مثله فً العظم وال لمجرد اشتماله على تبربة نفسه الخاطبة وإال لكان الرمً 

ر جناٌة مع تبربة نفسه كذلن فً العظم بل الشتماله على لصد تحمٌل جناٌته على البرئ بؽٌ

وإجراء عموبتها علٌه كما ٌنبا عنه إٌثار االحتمال على االكتساب ونحوه لما فٌه من اإلٌذان 
بانعكاس تمدٌره على ما فٌه من اإلشعار بثمل الوزر وصعوبة األمر نعم بما ذكر من انضمام 

ربة نفسه الى رمى البرئ تزداد الجناٌة لبحا لكن تلن الزٌادة وصؾ للمجموع ال كسبه وتب
 .(1)لئلثم"
 الفوائد:

صاحب البهتان مذموم فً الدنٌا أشد الذم، ومعالب فً اآلخرة أشد العماب، فموله: }بُْهتَانًا{ إن  -ٔ
 .إلى العماب الشدٌد فً اآلخرةإشارة إلى الذم العظٌم فً الدنٌا، ولوله: }َوإِثًْما ُمبًٌِنا{ إشارة 

لما  كانت الذنوب الزمة لفاعلها .. كانت كالثمل الذي ٌحمل، فعبر عنه باحتمل، ومثله:  -ٕ
 }َولٌََْحِملُنَّ أَثَْمالَُهْم َوأَثْمَااًل َمَع أَثْمَاِلِهْم{.

ن، ولد فشا هذا بٌن المسلمٌن فً هذا الزمان، ولم ٌكن لهذا من سبب إال ترن هداٌة الدٌ
 وهللا المستعان. وللة الوازع النفسً والؽفلة عن األوامر والنواهً التً جاءت به الشرٌعة.

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .5ٕ٘/ٔفتح المدٌر: (ٔ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖ٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٓٔ/ٗ(:ص5٘ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 [.1ٕ٘]سورة البمرة : (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن/ (٘)
/ ٗ؛ وكتاب العٌن ٕٔٗ/ ٙ؛ وتهذٌب اللؽة ٖٔ/ ٕلم الؾ على لابله، الرجز ببل نسبة فً لسان العرب، مادة"بهت":ص  (ٙ)

 .2/1ٖالتفسٌر البسٌط للواحدي: ، وٖٙ
 .2/1ٖالتفسٌر البسٌط: (2)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕتفسٌر أبً السعود: (1)
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ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن يُِضلُّوَن َوَما يُِضلُّوَن إاِل  أَْنفُسَ  ِ َعلَْيَن َوَرْحَمتُهُ لََهم  ُهْم َوَما }َولَْواَل فَْضُل ّللا 
ونََن ِمْن َشْيءٍ  ِ  يَُضرُّ ُ َعلَْيَن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعل َمَن َما لَْم تَكُْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل ّللا  َوأَْنَزَل ّللا 

 [ٖٔٔ({ ]النساء : َٖٔٔعلَْيَن َعِظيًما )
 التفسٌر:

ورحمن بنعمة النبوة، فعصمن بتوفٌمه بما أوحى  -أٌها الرسول-ولوال أن هللا تعالى لد َمنَّ علٌن 
ٌن، لعزمت جماعة من الذٌن ٌخونون أنفسهم أن ٌُِزلُّوَن عن طرٌك الحك، وما ٌُِزلُّوَن بذلن إال إل

أنفسهم، وما ٌمدرون على إٌذابن لعصمة هللا لن، وأنزل هللا علٌن المرآن والسنة المبٌنة له، 
 ًما.وهدان إلى علم ما لم تكن تعلمه ِمن لبل، وكان ما خصَّن هللا به من فضٍل أمًرا عظٌ

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
أحدهما: أنها متعلمة بمصة طعمة ولومه، حٌث لبسوا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمر صاحبهم، هذا لول ابن 

 .(ٕ). وهو لول اكثر أهل التفسٌر(ٔ)عباس من طرٌك ابن السابب 
جبنان نباٌعن على أن ال نحشر وال والثانً: أن وفد ثمٌؾ لدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: 

نعشر، وعلى أن تمتعنا بالعزى سنة، فلم ٌجبهم، فنزلت هذه اآلٌة، هذا لول ابن عباس فً رواٌة 
 .(ٖ)الضحان
 .(ٗ)-وهللا أعلم-للت: وخبر وفد ثمٌؾ ورد بسٌاق آخر مطول، ولٌس فٌه نزول اآلٌة 
ٌَْن َورَ   ِ َعلَ [، أي:" ولوال أن هللا تعالى ْٖٔٔحَمتُهُ{ ]النساء : لوله تعالى:}َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

 .(٘)ورحمن بنعمة النبوة، فعصمن بتوفٌمه بما أوحى إلٌن" -أٌها الرسول-لد َمنَّ علٌن 
 .(ٙ)لال السمعانً:" هذا خطاب للرسول" 
 .(2)أى: عصمته وألطافه وما أوحى إلٌن من االطبلع على سرهم" لال الزمخشري: " 
الزجاج:" لوال فضل َّللاَّ علٌن ورحمتُه بما أوَحى إلٌن، وأعلمن أْمَر هذا لال  

 . (1)السارق"
عن ابً صالح لال ابن عباس:أي:"}ولوال فضل هللا علٌن{: بالنبوة، }ورحمته{، نصرن  
 .(5)بالوحً"
ْت َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم أَْن ٌُِضلُّوَن{ ]النساء :   مت جماعة من [، أي:" لعزٖٔٔلوله تعالى:}لََهمَّ

 .(ٓٔ)الذٌن ٌخونون أنفسهم أن ٌُِزلُّوَن عن طرٌك الحك"
 .(ٔٔ)لال السمعانً:" ٌعنى: لوم طعمه، هموا أن ٌلبسوا علٌن؛ لتدافع عنه" 
من بنى ظفر أن ٌضلون عن المضاء بالحك وتوخى طرٌك العدل،  لال الزمخشري:أي:" 

 مع علمهم بؤن الجانً هو صاحبهم، فمد روى أن ناسا منهم كانوا ٌعلمون كنه المصة.
، ولٌل: «الناس»وٌجوز أن ٌراد بالطابفة بنو ظفر، وٌرجع الضمٌر فً: }منهم{ إلى 

 .(ٕٔ)اآلٌة فً المنافمٌن "

                                                             
 .ذبه ؼٌر واحدهذا واه، ابن السابب هو الكلبً ك، و5ٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
، لال الماترٌدي:" لال أكثر أهل التؤوٌل: نزلت هذه اآلٌة فً شؤن طعمة الذي 1ٖ٘-2ٖ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕ)

 سرق درع جار له بالذي سبك ذكره".
ال أصل له. عزاه المصنؾ للضحان عن ابن عباس، والضحان لم ٌلك ابن عباس، ورواٌة . 5ٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)

 الضحان هو جوٌبر بن سعٌد، وهو مترون، ولد روٌا عن ابن عباس تفسٌرا مصنوعا.ورواٌة 
 .1ٖٕ -2ٖٕ/ ٔابن سعد « طبمات»انظر (ٗ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٗٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٗٓٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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َن  لال ٌحٌى بن سبلم:" ٌعنً:  ٌْ أن ٌستذلون عن الحك. ولال فً ص لداود: }فاحكم َب
َّبِعِ الهوى فٌَُِضلََّن َعن َسبٌِِل هللا{، ٌعنً: فٌستزلن الهوى عن طاعة هللا فً  الناس بالحك َوالَ تَت

 . (ٔ)الحكم، من ؼٌر كفر"
 عن ابً صالح، لال ابن عباس:" ٌعنً: أضمرت }طابفة{، ٌعنً: جماعة }منهم{، 
 .(ٕ)ة، }أن ٌضلون{، أي: ٌخطإن "ٌعنً: طعم
 .(ٖ)لال ابن أبً زمنٌن: } أَْن ٌُِضلُّوَن{:"لٌل: أن ٌخطبون فً حكمن" 
، والطاِبفة هُم طُعَمةُ هذا السارق، ألن بعضهم لد -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" هذا خطاب للنبً  

ن ٌَعِذَره"أ -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان ولؾ على أنه سارق، وسؤل النبً 
(ٗ). 

ولال ابو هبلل العسكري: لوله:} أَْن ٌُِضلُّوَن{: ٌعنً: " أن ٌصدون عن اإلٌمان  
 .(٘)وٌردونن إلى الكفر"

 .(ٙ)لال الماترٌدي:" وٌحتمل لوله: }أن ٌضلون{، أي: ٌجهلون فً حكم السرلة" 
الخابن، ولد لٌل: إن لال الجصاص:لوله:} أَْن ٌُِضلُّوَن{، ٌعنً:" بمسبلتهم معونة هذا  

هذه الطابفة التً سؤلت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذلن وأعانوا الخابن كانوا مسلمٌن ولم ٌكونوا أٌضا على ٌمٌن 
من أمر الخابن وسرلته ولكنه لم ٌكن لهم الحكم جابزا على الٌهودي بالسرلة ألجل وجود الدرع 

ضبلال إذا كان فً الباطن خبلفه وإنما فً داره فإن لٌل كٌؾ ٌكون الحكم على ظاهر الحال 
على الحاكم الحكم بالظاهر دون الباطن لٌل له ال ٌكون الحكم بظاهر الحال ضبلل وإنما 

 .(2)الضبلل إبراء الخابن من ؼٌر حمٌمة علم فإنما اجتهدوا أن ٌضلوه عن هذا المعنى"
ْت َطاِبفَةٌ ِمْنُهْم أَْن ٌُِضلُّونَ وفً    [، وجهان من التفسٌر:ٖٔٔ{ ]النساء : لوله تعالى:}لََهمَّ

ت به الطابفة. وهذا لول  أحدهما: أن المعنى: فَبِفَْضِل َّللاَّ ورحمته صرَؾ َّللاَّ عنن أن تعمل ما َهمَّ
 .(1)الزجاج

بُوَن فً ُحْكِمن. حكاه الزجاج عن بعضهم والثانً: أن معنى :}أْن ٌُِضلوَن{: أن ٌَُخّطِ
(5). 

[، أي:" وما ٌُِزلُّوَن بذلن إال ٖٔٔلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَما ٌُِض  
 .(ٓٔ)أنفسهم"
 .(ٔٔ)لال السمعانً:" أي: ٌرجع وباله علٌهم" 
 .(ٕٔ)لال مماتل بن النعمان:" وما ٌضرونن، ٌعنً: أسٌر بن عروة وأصحابه" 
صلى هللا علٌه  -بٌه لال الزجاج:" أي: ألنهم هم ٌعملون عمل الضالٌن، وَّللاَّ ٌعصم ن 
 .(ٖٔ)من متابعتهم، واإِلضبلل راجع علٌهم ووالع بهم" -وسلم 
ٌمول: وما ٌخطبون إال أنفسهم، وكان ضره على من  :"عن ابً صالح، لال ابن عباس 

 .(ٗٔ)شهد بؽٌر حك"
ٍء{ ]النساء :   ًْ وَنَن ِمْن َش ٌَُضرُّ [، أي:" وما ٌمدرون على إٌذابن ٖٔٔلوله تعالى:}َوَما 

 .(ٔ)لعصمة هللا لن"

                                                             
 .ٖ٘ٗالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما شاتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (ٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .٘ٓٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٔٓالوجوه والنظابر: (٘)
 .1ٖ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٖن:أحكام المرآ (2)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن:(5)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .ٗٙٓٔ/ٗ(:ص5٘٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٗٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
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 .(ٕ)لال السمعانً:" ٌعنى: ضرره عابد علٌهم، وال ٌضرن؛ ألنن معصوم" 
لال الزمخشري:" ألنن إنما عملت بظاهر الحال، وما كان ٌخطر ببالن أن الحمٌمة على  

 .(ٖ)خبلؾ ذلن"
 واإلضبلل ضربان:  لال الراؼب:"

 أحدهما: أن ٌكون سببه الضبلل، وذلن على وجهٌن: 
 بؤن ٌضل عنن الشًء كمولن: أضللت البعٌر، أي: ضل عنً.إما  -
 وإما أن تحكم بضبلله، والضبلل فً هذٌن سبب اإلضبلل.  -

والضرب الثانً: أن ٌكون اإلضبلل سببا للضبلل، وهو أن ٌزٌن لئلنسان الباطل لٌضل كموله: 
ْت طاِبفَةٌ ِمْنُهْم أَْن ٌُِضلُّوَن َوما ٌُِضلُّوَن إِالَّ أَ  [ ، أي: ٌتحرون أفعاال ْٖٔٔنفَُسُهْم{]النساء: } لََهمَّ

ٌمصدون بها أن تضل، فبل ٌحصل من فعلهم ذلن إال ما فٌه ضبلل أنفسهم، ولال عن الشٌطان: 
[ ، ولال فً الشٌطان: } َولَمَْد أََضلَّ ِمْنكُْم ِجبِبلًّ َكثٌِراً{]ٌس: 5ٔٔ}وألضلنهم وألمنٌنهم{ ]النساء/ 

َّبِعِ اْلَهوى فٌَُِضلََّن َعْن ٓٙطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبلاًل بَِعٌدا{]النساء: [ ، } َوٌُِرٌُد الشٌَّْ ٕٙ [ ، } َوال تَت
 .(ٗ)["َٕٙسبٌِِل هللا{]ص:

ٌَْن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ{ ]النساء :   ُ َعلَ [، أي:" وأنزل هللا علٌن ٖٔٔلوله تعالى:}َوأَْنَزَل َّللاَّ
 .(٘)المرآن والسنة المبٌنة له"

 .(ٙ)عن ابً صالح، لال ابن عباس:" ٌعنً: المرآن والحكمة ٌعنً المضاء بالوحً" 
لال الزجاج:" أي بٌّن فً كتابِه ما فٌه الحكمة التً ال ٌمع لن َمعها َضبَلل" 

(2). 
لال البٌضاوي: "}اْلِكتاَب{: المرآن، }َواْلِحْكَمةَ{: ما تكمل به نفوسهم من المعارؾ 

 .(1)واألحكام"
 واختلفوا فً معنى}اْلِحْكَمةَ{ على ألوال:  

أحدها: أنها بٌان ما فً الكتاب، وإلهام الصواب، وإلماء صحة الجواب فً الروع، لاله أبو 
 .(5)سلٌمان الدمشمً

 .(ٔٔ)، واختاره المرطبً(ٓٔ)المضاء بالوحً، لاله ابن عباسوالثانً: 
 .(ٕٔ)والثالث:أنها الحبلل والحرام. وهذا لول مماتل

 .(ٖٔ)ٌعنً المضاء والمواعظ. وهذا لول الكلبًوالرابع: 
، (2ٔ)، وأبو مالن(ٙٔ)، ومماتل بن حٌان(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)أنها السنّة. لاله  لتادة والخامس:
 ، وؼٌرهم.(5ٔ)، وٌحٌى بن كثٌر(1ٔ)والشافعً

                                                                                                                                                                               
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٗٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٔٔ٘المفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .2ٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .2ٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/٘انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٖٔ)
 .12/ٖ(:ص21ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
 .ٗٗٗ/ٔكثٌر:  انظر: تفسٌر ابن (1ٔ)
 .ٕٓٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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ما كان فً الكتاب مجمبل ذكره ، من حبلله وحرامه ، وأمره  أنها" -وهللا أعلم-والراجح  
 .(ٔ)" هٌه ، وأحكامه ، ووعده ووعٌدهون

 .(ٕ)لال السمعانً:" لٌل: أراد بالكتاب: المرآن، وبالحكمة: السنة" 
[، أي:" وهدان إلى علم ما لم تكن ٖٔٔلوله تعالى:}َوَعلََّمَن َما لَْم تَكُْن تَْعلَُم{ ]النساء :  

 .(ٖ)تعلمه ِمن لبل"
ولٌل: من علم الؽٌب، ولٌل: علمن لدرن، ولم لال السمعانً:" ٌعنى: من أحكام المرآن،  

 .(ٗ)تكن تعلمه"
من خفٌات األمور وضمابر الملوب، أو من أمور الدٌن  لال الزمخشري:ٌعنً:" 
 .(٘)والشرابع"
 .(ٙ)عن ابً صالح، لال ابن عباس:" لبل الوحً" 
على لال لتادة:" علمه هللا بٌان الدنٌا واآلخرة، بٌن حبلله وحرامه، لٌحتج بذلن  
 .(2)خلمه"

 .(1)علمه الخٌر والشر" لال الضحان:" 
 .(5)لال ابن عباس:" أنه الشرع" 
 .(ٓٔ)من أمر الكتاب وأمر الدٌن" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)"أخبار األولٌن واآلخرٌنلال أبو سلٌمان:" 
ٌَْن َعِظًٌما{ ]النساء :   ِ َعلَ ن هللا به [، أي:" وكان ما خصَّ ٖٔٔلوله تعالى:}َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ

 .(ٕٔ)من فضٍل أمًرا عظًٌما"
 .(ٖٔ)لال المرطبً:" ٌعنً: من الشرابع واألحكام" 
فٌما علمن من األحكام، وعصمن بالنبوة والرسالة، وصرؾ عنن  لال الماترٌدي:" 

 .(ٗٔ)ضرر األعداء"
ٌَْن َعِظًٌما{ ]النساء : وفً   ِ َعلَ  وجوه:[، أربعة ٖٔٔلوله تعالى:}َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ

 . (٘ٔ)أحدها: أنه المنة باإلٌمان
 .(ٙٔ)والثانً: المنة بالنبوة.عن ابن عباس فً رواٌة ابً صالح

 .(2ٔ)والثالث: ٌعنى: النبوة والكتاب. لاله مماتل
 .(1ٔ)والرابع: أنه عام فً جمٌع الفضل الذي خصه هللا به، لاله أبو سلٌمان

 الفوائد:

                                                             
 ٕٕٓ/5( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٗٙ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٗٙٓٔ/ٗ(:ص5٘2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗٙٓٔ/ٗ(:ص5٘1٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (5)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٙالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٕٖ/٘تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 . 5ٖ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي:( ٗٔ)
 .2ٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .ٙٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2ٔ)
 .2ٓٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1ٔ)
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ال ٌكون الحكم بظاهر الحال ضبلل وإنما الضبلل إبراء الخابن من ؼٌر حمٌمة علم فإنما  -ٔ
 .اجتهدوا أن ٌضلوه

 الضبلل نوعان :أن -ٕ
 ضبلل فً العلم، وهو الجهل بالحك.  -
فحفظ هللا رسوله عن هذا النوع من ، وضبلل فً العمل، وهو العمل بؽٌر ما ٌجب -

 .الضبلل
ٍء{ لموله: -ملسو هيلع هللا ىلص-إثبات عصمة الرسول-ٖ ًْ ونََن ِمْن َش ٌَُضرُّ  .}َوَما 
 {.وكان فضل هللا علٌن عظٌما ، لوله:}ال فضل أعظم من النبوة ونزول الوحً -ٗ

 المرآن
ْن يَْفَعْل }اَل َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواهُْم إِال  َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلٍح بَْيَن الن اِس َومَ 

ِ فََسْوَف نُْإتِيِه أَْجًرا َعِظيًما )  [ٗٔٔ({ ]النساء : ٗٔٔذَِلَن اْبتِغَاَء َمْرَضاِت ّللا 
 التفسٌر:

ال نفع فً كثٌر من كبلم الناس سّراً فٌما بٌنهم، إال إذا كان حدٌثًا داعًٌا إلى بذل المعروؾ من 
ومن ٌفعل تلن األمور طلبًا لرضا هللا تعالى الصدلة، أو الكلمة الطٌبة، أو التوفٌك بٌن الناس، 

 راجًٌا ثوابه، فسوؾ نإتٌه ثواًبا جزٌبل واسًعا.
ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن نَْجَواهُْم{ ]النساء :   [، أي:" ال نفع فً كثٌر من ٗٔٔلوله تعالى:}اَل َخ

 .(ٔ)كبلم الناس سّراً فٌما بٌنهم"
 .(ٕ)ناس جمٌعًا"ال خٌر فً كثٌر من نجوى ال لال الطبري:أي:" 
تهم" لال الواحدي:"  أَْي: مسارَّ

(ٖ). 
 .(ٗ)لال ابن عباس: "هم لوم طعمة" 

ولال مماتل: " ٌعنً: لوم طعمة لٌس بن زٌد، وكنانة بن أبً الحمٌك، وأبو رافع، وكلهم 
 .(٘)ٌهود حٌن تناجوا فً أمر طعمة"

 .(ٙ)ولال مجاهد: "هو عام فً نجوى جمٌع الناس"
ذكر مناجاتهم فٌما ٌرٌدون أن ٌكذبوا عن طعمة، فمال: }ال خٌر فً  لال السدي:" ثم

 .(2)كثٌر من نجواهم إال من أمر بصدلة{"
 .(1)وروي عن مماتل بن حٌان أنه لال: "تناجوا فً شؤن طعمة بن أبٌرق"

هو اإلسرار، فؤبان تعالى أنه ال خٌر فً « النجوى»لال الجصاص:" لال أهل اللؽة 
 .(5)به"كثٌر مما ٌستارون 

 لال الزجاج:" المعنى: ال خٌر فً كثٌر من نجواهم، أي مما ٌدبرونه
فً الكبلم:" ما تنفِرُد به الجماعة أو االثنان ِسرا كان أو ظاهراً، « النجوي»بٌنهم من الكبلم، و

ره، ومعنى نَجْوُت الشًَء فً اللؽة: َخلَّصتُه وألمٌتُه، ٌمال نجوت الجْلَد إذا ألمٌتُه عن البعٌر وؼٌ
 :(ٓٔ)لال الشاعر

 فملت اْنُجَوا عنها نَجا الِجْلِد إِنه        َسٌُْرِضٌكما منها َسناٌم وؼاِربُهْ 
                                                             

 .52التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٓ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٕالوجٌز: (ٖ)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٙٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5٘5٘اخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5٘5٘اخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙٙ/ٖأحكام المرآن: (5)
، وخزانة 1٘2/ ٖ، والمجمل ٖٖٗ( البٌت ألبً الؽمر الكبلبً، وهو فً شرح ممصورة ابن درٌد البن خالوٌه ص ٕ)(ٓٔ)

، ولم ٌعرفه المحمك 2ٖٗ/ ٕوؼرٌب الحدٌث للخطابً ، ٖٕ، والممصور والممدود للفراء ص 1ٖ٘/ ٗ]استدران[ األدب 
 .ولٌل: هو لعبد الرحمن بن حسان ٌخاطب ضٌفٌن طرلاه
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 :(ٔ)ولد نجوت فبلناً إذا استنَكْهتُه، لال الشاعر
 نََجْوُت ُمجاِلداً فَوَجْدُت منه           كرٌح الكلب ماَت َحدٌَث َعْهدِ 

 :(ٕ)ه، لال الشاعرونجوت الَوبََر واستنجٌته إذا خلصتَ   
 فَتَباَزْت فَتَباَزْخُت لَها                 ِجْلسةَ األعسِر ٌَْستَْنِجً الَوتَرْ 
 :(ٖ)وأصله كله من النجوة، وهَُو ما ارتفع من األرض، لال الشاعر
 فََمْن بِنَْجَوتِه كَمْن بِعَْموته            والُمستَِكنُّ كَمْن ٌَْمِشً بِمرواحِ 

ٌَْدُخلوٌمال: ما أن  جى فبلن شٌباً وما نجا شٌباً منذ أٌام، أْي لَم 
الؽابِط"
(ٗ). 
ٌَْن النَّاِس{ ]النساء :   [، ٗٔٔلوله تعالى:}إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصبَلحٍ بَ

التوفٌك بٌن أي:" إال إذا كان حدٌثًا داعًٌا إلى بذل المعروؾ من الصدلة، أو الكلمة الطٌبة، أو 
 .(٘)الناس"
من جاء ٌناجٌن فً هذا فالبل مناجاته، ومن جاء  لال عبدالرحمن بان زٌد بن أسلم:" 

 .(ٙ)ٌناجٌن فً ؼٌر هذا فالطع أنت ذلن عنه ال تناجٌه"
أي:" إال فٌمن أمر بصدلة أو معروؾ أو إصبلح بٌن الناس ، فإن أولبن  لال الطبري:" 

كل ما أمر هللا به أو ندب إلٌه من أعمال البر والخٌر، }أو ، هو «المعروؾ»فٌهم الخٌر، و
إصبلح بٌن الناس{، وهو اإلصبلح بٌن المتباٌنٌن أو المختصمٌن ، بما أباح هللا اإلصبلح بٌنهما 

 .(2)، لٌتراجعا إلى ما فٌه األلفة واجتماع الكلمة ، على ما أذن هللا وأمر به"
 :وفً معنى المعروؾ فً هذه الىٌة لوالن 

، (ٓٔ)، وسعٌد بن عبدالعزٌز(5)، ومماتل بن حٌان(1)أحدهما: انه المرض. وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)ومماتل بن سلٌمان

 .(ٕٔ)الماضً أبً ٌعلى، وأبً سلٌمان الدمشمًوهذا لول أنه عام فً جمٌع أفعال البر. والثانً: 
 .(ٖٔ)لال المرطبً: واألصح أن" المعروؾ لفظ ٌعم أعمال البر كلها" 
وكل أعمال البر معروؾ العتراؾ العمول بها ألن العمول تعترؾ  لال الجصاص:" 

بالحك من جهة إلرارها به والتزامها له وتنكر الباطل من جهة زجرها عنه وتبرٌها منه ومن 
جهة أخرى سمى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدٌن ٌعرفون الخٌر لمبلبستهم إٌاه 

الشر بمثل معرفتهم بالخٌر ألنهم ال ٌبلبسونه وال ٌعلمون به فسمى  وعلمهم به وال ٌعرفون
 .(ٗٔ)أعمال البر معروفا والشر منكرا"

                                                             
 .، واللسان )نجا( ٖٖٗ، وشرح الممصورة البن خالوٌه ص 1٘1/ ٖالبٌت للحكم بن عبدل، وهو فً المجمل (ٔ)
 .1ٖٗ/ٖالثعلبً: ، وتفسٌر٘ٓٔ/ٕلم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
 ، والعموة:ٖ٘« دٌوانه»لعبٌد بن األبرص وفً « اللسان»وهو فً (ٖ)

 الساحة وما حول الدار والمحلة، والمرواح: البارز الذي لٌس ٌستره من السماء شًء. ولٌل: النالة الطوٌلة.
 .وكذلن النخلة الطوٌلة ٌمال لها: لرواح

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .52مٌسر:التفسٌر ال (٘)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (1)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٙٔ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٔٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٖ/٘تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .ٕٙٙ/ٖأحكام المرآن: (ٗٔ)



ٖٓ٘ 
 

عبد هللا بن حبٌب:" كنت عند دمحم بن كعب فمال له دمحم: أٌن كنت؟ لال: كان بٌن لال  
 خٌر لومً شًء فؤصلحت بٌنهم. لال: أصبحت لن مثل أجر المجاهدٌن فً سبٌل هللا، ثم لرأ }ال

 .(ٔ)فً كثٌر من نجواهم إال من أمر بصدلة أو معروؾ أو إصبلح بٌن الناس{"
وعن جابر بن عبد هللا لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كل معروؾ صدلة وكل ما أنفك الرجل  

على نفسه وأهله كتب له صدلة، وما ولى الرجل به عرضه كتب له بها صدلة"، للت: ما ٌعنً 
رجل عرضه؟ لال: "ما أعطى الشاعر وذا اللسان للمتمى، وما أنفك المإمن من نفمة فعلى ولى ال

 .(ٕ)هللا خلفها ضامنا إال ما كان من نفمة فً بنٌان أو فً معصٌة هللا عز وجل"
فالنجوى فعل واألمر بالصدلة لٌس من نجواهم التً ال خٌر فٌها. إال أن  لال أبو عبٌدة:" 

 :(ٖ)اسم، لال النابؽة«: من»أو معروؾ، والنّجوى: فعل، وٌكونوا ٌؤمرون بصدلة 
 ولد خفت حتى ما تزٌد مخافتى            على وعل فى ذى المفارة عالل

 .(ٗ)والمخافة: فعل، والوعل اسم"
ولوله:" }إال من أمر بصدلة{، فٌجوز أن ٌكون بمعنى: إال فً نجوى من أمر بصدلة،  

ول، فٌكون بمعنى: لكن من أمر بصدلة، ففً نجواهم وٌجوز أن ٌكون استثناء لٌس من األ
 .(٘)خٌر."

لال ابن العربً:" ٌحتمل أن ٌكون النجوى مصدرا، كالبلوى والعدوى، وٌحتمل أن 
[. فإن كان بمعنى المنتجٌن فموله: 2ٌٗكون اسما للمنتجٌن كما لال: }وإذ هم نجوى{ ]اإلسراء: 

شخص من شخص، وإن كان مصدرا جاز  [ استثناءٗٔٔ}إال من أمر بصدلة{ ]النساء: 
 .(ٙ)االستثناء على حذؾ تمدٌره: إال نجوى من أمر بصدلة"

، ولكل ما ٌستمبحه «معروؾ»لال الراؼب:" ٌمال: لكل ما ٌستحسنه العمل وٌعترؾ به  
، ووجه ذلن أن هللا ركز فً العمول معرفة الخٌر والشر وإلٌها أشار بموله: «منكر»وٌنكره 

ِ{ ]الروم : 1ٖٔ { ]البمرة : }ِصْبؽَةَ َّللاَِّ  [، وعلى ذلن البر: ما اطمؤن إلٌه ٖٓ[، و }فِْطَرَت َّللاَّ
 .(2)الملب واطمؤنت إلٌه النفس، واطمبنانها إلٌه لمعرفتها به"

ِ{ ]النساء :  [، أي:" ومن ٌفعل تلن ٗٔٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْفَعْل ذَِلَن اْبتَِؽاَء َمْرَضاِت َّللاَّ
ًٌا ثوابه"األمور طلبً  ا لرضا هللا تعالى راج

(1). 
}ومن ٌفعل{، ذلن تصدق أو ألرض أو أصلح بٌن الناس ابتؽاء  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(5)مرضات هللا، }فسوؾ نإتٌه أجرا عظٌما{"
[، أي:" فسوؾ نإتٌه ثوابًا جزٌبل ٗٔٔلوله تعالى:}فََسْوَؾ نُْإِتٌِه أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء :  
 .(ٓٔ)واسعًا"
 .(ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنً: جزاء عظٌما" 

                                                             
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٕٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
فتعمبه  ٓ٘/  ٕ( ، وصححه الحاكم: 2ٕٖ( ص )1ٖٓٔ، وعبد بن حمٌد فً المنتخب برلم )1ٕ/  ٖأخرجه الدارلطنً: (ٕ)

، والمصنؾ فً ٕٗ٘ٔ/  ٖالكامل: فتعمبه الذهبً بموله: "عبد الحمٌد بن الحسن الهبللً ضعفه الجمهور"، وابن عدي فً 
، ولال: "لكن الجملتان ٖٔٓ/  ٕ( : 151، وضعفه األلبانً فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة برلم )ٙٗٔ/  ٙشرح السنة: 

 .األولٌان من الحدٌث صحٌحتان ألن لهما شواهد كثٌرة فً الصحٌحة وؼٌرها"
، ومعجم ما استعجم ص ٕٕٓ/ ٔوأمالً المرتضى  ،ٗٗٔالبٌت من الطوٌل، وهو فً دٌوان النابؽة الذبٌانً ص (ٖ)

، وما اتفك لفظه واختلؾ ٘ٙ/ ٔ، ومجاز المرآن ٕ٘٘، ٕٕٙ/ ٔ، ومجمع البٌان 5ٔٔ/ ٔ، وأمالً ابن الشجري ٕٙٓٔ
، ولسان العرب )خوؾ( ، 2ٕٖ/ ٔ، واإلنصاؾ ٕٙٔ/ ٔ، والبٌت ببل نسبة فً أمالً المرتضى ٕٖمعناه للمبرد ص 
 .1ٕٖ، واألضداد ص 55/ ٔ، ومعانً المرآن للفراء ٖٕٔ/ ٖوالممتضب  ،1ٔٙومجالس ثعلب ص 

 .5ٖٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .2ٕٙ/ٔأحكام المرآن: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 .52التفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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بنً الكبلم على األمر ورتب الجزاء على الفعل لٌدل على أنه لما دخل  لال البٌضاوي:" 
اآلمر فً زمرة الخٌرٌن كان الفاعل أدخل فٌهم، وأن العمدة والؽرض هو الفعل واعتبار األمر 

هللا سبحانه وتعالى، ألن األعمال من حٌث إنه وصلة إلٌه، ولٌد الفعل بؤن ٌمول لطلب مرضاة 
بالنٌات وأن كل من فعل خٌرا رٌاء وسمعة لم ٌستحك به من هللا أجرا. ووصؾ األجر بالعظم 

 . (ٔ)تنبٌها على حمارة ما فات فً جنبه من أعراض الدنٌا"
 .(ٕ)، بالٌاء«ٌإتٌه:»ولرأ حمزة وأبو عمرو 

 الفوائد:

 ذلن فً السنة.حرمة تناجً اثنٌن دون الثالث لثبوت  -ٔ
االجتماعات السرٌة ال خٌر فٌها إال اجماعاً كان لجمع صدلة، أو ألمر بمعروؾ أو إصبلح  -ٕ

 بٌن متنازعٌن من المسلمٌن مختلفٌن.
 المرآن

سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَي َن لَهُ اْلُهَدى َويَت بِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْإِمنِيَن  نَُولِِّه َما تََول ى }َوَمْن يَُشالِِك الر 
 [٘ٔٔ({ ]النساء : َ٘ٔٔونُْصِلِه َجَهن َم َوَساَءْت َمِصيًرا )

 التفسٌر:
ومن ٌخالؾ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بعد ما ظهر له الحك، وٌسلن طرًٌما ؼٌر طرٌك المإمنٌن، وما هم 

ه إلٌه، فبل نوفمه للخٌر، وندخله نار ها، وببس  علٌه من الحك، نتركه وما توجَّ جهنم ٌماسً حرَّ
 هذا المرجع والمآل.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
أحدهما: لال السدي:" فلما فضح هللا طعمة فً المدٌنة، فنمب بٌت الحجاج، فؤراد أن ٌسرله 
فسمع الحجاج خشخشة فً بٌته ولعمعة جلود كانت عنده، فنظر فإذا هو طعمة، فمال: ضٌفً 

خرجه فمات بحرة بنً سلٌم كافرا، فؤنزل هللا تعالى فٌه: }َوَمْن وابن عمً وأردت سرلتً، فؤ
ِه َما تََولَّى ٌَْر َسِبٌِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِّ َِّبْع َؼ سُوَل ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَهُ اْلُهَدى َوٌَت َونُْصِلِه َجَهنََّم  ٌَُشالِِك الرَّ

 .(ٗ)ن. وذكروا عن الكلبً نحو ذل(ٖ)َوَساَءْت َمِصًٌرا{"
والثانً: وعن جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس: "نزلت هذه اآلٌة فً نفر من لرٌ ، لدموا 
على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة ودخلوا فً اإلسبلم، فؤعطاهم رسول هللا ثم انملبوا إلى مكة مرتدٌن 

سُوَل{" ورجعوا إلى عبادة األوثان، فؤنزل هللا تعالى فٌهم هذه اآلٌة: }َوَمنْ  ٌَُشالِِك الرَّ
(٘). 

الضحان: "لدم نفر من لرٌ  المدٌنة وأسلموا، ثم انملبوا إلى مكة وذكر السمرلندي عن 
 .(ٙ)مرتدٌن، فنزلت هذه اآلٌة"

نزلت "فً الخابنٌن الذٌن ذكرهم هللا فً لوله : }وال تكن أنها  -وهللا أعلم-والراجح
نهم ، وهو طعمة بن األبٌرق ، ولحك بالمشركٌن من للخابنٌن خصًٌما{، لما أبى التوبة من أبى م

 .(2)عبدة األوثان بمكة مرتدًّا ، مفارلًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه"
واآلٌة وإن نزلت فً سارق الدرع أو ؼٌره، فهً عامة فً كل من  ولال المرطبً:" 

 .(1)خالؾ طرٌك المسلمٌن"
سُ   [، أي:" ومن ٘ٔٔوَل ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَهُ اْلُهَدى{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَمْن ٌَُشالِِك الرَّ

 .(5)ٌخالؾ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بعد ما ظهر له الحك"

                                                             
 .5ٙ/ٖتفسٌرالبٌضاوي: (ٔ)
 .5ٙ/ٖانظر: تفسٌرالبٌضاوي: (ٕ)
 .ٙٙٓٔ/ٗ(:ص5ٙ2٘اخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .٘ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖ٘/٘تفسٌر المرطبً: (1)
 .52التفسٌر المٌسر: (5)
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 .(ٔ)ٌعنً: ٌخالفه فً التوحٌد، من بعد ما تبٌن لهم التوحٌد" لال السمرلندي:" 
ًٌا له ، فٌفارله على العداوة له، ومن ٌباٌن الرسوَل محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:أي:"   ، معاد

من بعد ما تبٌن له أنه رسول هللا ، وأن ما جاء به من عند هللا ٌهدي إلى الحك وإلى طرٌك 
 .(ٕ)مستمٌم"
أي : ومن سلن ؼٌر طرٌك الشرٌعة التً جاء بها الرسول صلى هللا  لال ابن كثٌر:" 

وذلن عن َعْمد منه بعدما ظهر له الحك وتبٌن له  علٌه وسلم ، فصار فً شك والشرع فً شك ،
 .(ٖ)واتضح له"
ُ إلى نبٌه فً أمِره، وأظهر لال الزجاج:"   ألن طعمة هذا كان لد تبٌن لصه ما أْوَحى َّللاَّ

 .(ٗ)وصار إلى مكة، وألام مع المشركٌن" -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِمْن َسِرلَتِه فً اآلٌة ما فٌه بَبَلغ، فعَادى النبً 
 .(٘)}ٌشالك{، ٌعنً: ٌخالؾ" لال مماتل:"

 .(ٙ)}ٌشالك{، "أي: ٌخالؾ" لال ابن زمنٌن:
الشك: المطع طوال ومنه استعٌر :االشتماق، وشك العصا، وشك علٌه  لال الراؼب:"

األمر، كمولهم: مشمة األمر وشك كرددت عصاه، ومشالة الرسول أن ٌصٌر فً شك ؼٌر شمة 
َ َوَرُسولَهُ{ ]المجادلة :كموله: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌُ  [، أي: ٌصٌرون فً حد ؼٌر حده، ٕٓ، َ٘حادُّوَن َّللاَّ

 .(2)وذلن أشبه باالعتماد والدٌانة"
ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء :   [، أي:" وٌسلن طرٌمًا ؼٌر ٘ٔٔلوله تعالى:}َوٌَتَّبِْع َؼ

 .(1)طرٌك المإمنٌن"
 .(5)ٌعنً: ؼٌر دٌن المإمنٌن" لال مماتل:" 
ٌمول : وٌتبع طرٌمًا ؼٌر طرٌك أهل التصدٌك ، وٌسلن منهاًجا ؼٌر  لال الطبري:" 

منهاجهم ، وذلن هو الكفر باهلل ، ألن الكفر باهلل ورسوله ؼٌر سبٌل المإمنٌن وؼٌر 

 .(ٓٔ)منهاجهم"
أي: ٌتبع دٌنا ؼٌر دٌن المإمنٌن، وٌمال: ٌتبع طرٌما أو مذهبا ؼٌر  لال السمرلندي:" 

 .(ٔٔ)طرٌك المإمنٌن"
هذا مبلزم للصفة األولى ، ولكن لد تكون المخالفة لنص الشارع ، ولد  لال ابن كثٌر:" 

ة تكون لما أجمعت علٌه األمة الدمحمٌة ، فٌما علم اتفالهم علٌه تحمًٌما ، فإنه لد ُضِمنت لهم العصم
. ولد وردت فً ذلن أحادٌث صحٌحة -ملسو هيلع هللا ىلص-فً اجتماعهم من الخطؤ ، تشرٌفًا لهم وتعظٌما لنبٌهم 

كثٌرة ، لد ذكرنا منها طرفًا صالًحا فً كتاب "أحادٌث األصول" ، ومن العلماء من ادعى تواتر 
اإلجماع حجة تَْحُرم معناها ، والذي عول علٌه الشافعً ، رحمه هللا ، فً االحتجاج على كون 

مخالفته هذه اآلٌة الكرٌمة ، بعد التروي والفكر الطوٌل. وهو من أحسن االستنباطات وألواها ، 
 .(ٕٔ)وإن كان بعضهم لد استشكل ذلن واستبعد الداللة منها على ذلن"

ه إلٌه، فبل نو٘ٔٔلوله تعالى:}نَُولِِّه َما تََولَّى{ ]النساء :  فمه [، أي:" نتركه وما توجَّ
 .(ٖٔ)للخٌر"

                                                             
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .ٕٗٓ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙٓٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .52التفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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نََدعة وَما اختار لنفسه فً الدنٌا ألن َّللاَّ جلَّ وعزَّ وعد بالعذاب فً  لال الزجاج:"
 .(ٔ)اآلخرة"

 .(ٖ). وذكر مماتل نحوه(ٕ)لال مجاهد :"من آلهة الباطل"
 .(ٗ)ٌعنً: نوله فً اآلخرة ما تولى فً الدنٌا" ولال الكلبً:"
أي : إذا سلن هذه الطرٌك جازٌناه على ذلن ، بؤن نحسنها فً صدره  لال ابن كثٌر:"

ُب بَِهذَا اْلَحِدٌِث َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن  -استدراًجا له  -ونزٌنها له  كما لال تعالى : } فَذَْرنًِ َوَمْن ٌَُكذِّ
ٌُْث ال ٌَْعلَُموَن { ]الملم :  ا َزاؼُوا أََزاَغ َٗٗح ُ لُلُوبَُهْم { ]الصؾ : [. ولال تعالى : } فَلَمَّ [. َّ٘للاَّ

 .(٘)["ٓٔٔولوله } َونَذَُرهُْم فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن { ]األنعام : 
، بجزم الهاء، ولرأ البالون بالكسر، وهما «نوله»لرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو:

 .(ٙ)لؽتان
ها"[، أي:" وندخله نار ٘ٔٔلوله تعالى:}َونُْصِلِه َجَهنََّم{ ]النساء :   جهنم ٌماسً حرَّ

(2). 
 .(1)ٌعنً : نحرله بها" لال الطبري:" 
بل»نلزمه جهنم، وأصله:  لال الواحدي:"   .(5)، وهو لزوم النار لبلستدفاء"«الّصِ

بلء"»ولال الفراء:  إذا كسرت مددت، وإذا فتحت اسم للولود، وهو الصبل، «: الّصِ
 :(ٓٔ)لصرت، لال ابن حلزة

 (ٔٔ)"بَخزاَزى هٌهات منن الصَّبلء         فتنورت نارها  من بعٌٍد   
 -المبلزمة، ومنه الصبلة للدعاء ومن أجله لول النبً «: الصبل»لال الراؼب: وأصل 

 ، أي: الزموا مراعاة ذلن.(ٕٔ)«اٌصلوا ٌا ذا الجبلل واإلكرام: »-ملسو هيلع هللا ىلص 
زمتها للعذاب، مبلزمة لرب النار لبلصطبلء بها، فجعل عبارة عن مبل«: الصبل»و 

والصلوان العرلان المكتنفان لجانبً الوركٌن، ٌجوز أنه اعتبر فٌهما االصطبلء كتسمٌة الٌد 

 .(ٖٔ)والرجل المصطلى"
، بجزم الهاء، ولرأ البالون بالكسر، وهما «نصله»لرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو:

 .(ٗٔ)لؽتان
 .(٘ٔ)بس هذا المرجع والمآل"[، أي:" وب٘ٔٔلوله تعالى:}َوَساَءْت َمِصًٌرا{ ]النساء :  
 .(ٙٔ)ٌعنً: ببس المنزل حلوا به ٌوم المٌامة" لال الثعلبً:" 
وكذلن ساءت جهنم موضعًا ٌصار إلٌه" لال الواحدي:" 

(ٔ2). 
                                                             

 .2ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/5(:ص1ٕٗٓٔ(، و)2ٕٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .52التفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٓٗ/5تفسٌرالطبري: (1)
 .5ٖ-2/5ٕالتفسٌر البسٌط: (5)
المعلمات" ، "شرح ٘٘/ ٕالبٌت من معلمة الحارث بن حلزة الٌشكري كما فً "شرح المصابد المشهورات" للنحاس: (ٓٔ)

. لال النحاس: تنورُت النار إذا نظرتها باللٌل .. وخزازى اسم موضع. والشاهد منه: الصبلء كسرت ٙ٘ٔللزوزنً ص 
 .الصاد فجاءت الكلمة ممدودة.

)صبل(، والتفسٌر البسٌط  5ٕٔٗ/ ٗ، "اللسان" ٕٙ، 2ٖ، ٖٙانظر: "الممصور والممدود" للفراء ص (ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٙللواحدي:

:" ألظوا بــٌا ذا الجبلل واإلكرام". أخرجه -ملسو هيلع هللا ىلص-علٌه، ولد روي عن انس بن مالن لال رسول هللا لم الؾ  (ٕٔ)
 (.ٕٖٗ٘(،  والترمذي )55ٗٔٔ(، و)2ٙٙ5، والنسابً فً الكبرى)22ٔ/ٗ(:ص22ٖ5ٔأحمد)

 .ٔ٘ٔ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .5ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (ٗٔ)
 .52التفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .2/5ٖالتفسٌر البسٌط: (2ٔ)
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وجعل النار مصٌره فً اآلخرة ، ألن من خرج عن الهدى لم ٌكن له  لال ابن كثٌر:" 
ى : } اْحشُُروا الَِّذٌَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا طرٌك إال إلى النار ٌوم المٌامة ، كما لال تعال

[. ولال:} َوَرأَى ٖٕ،  ٌَْٕٕعبُُدوَن. ِمْن ُدوِن هللاِ فَاْهُدوهُْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحٌِم{ ]الصافات : 
 .(ٔ)[ "ِٖ٘رفًا { ] الكهؾ : اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمصْ 

كان عمر بن عبد العزٌز ٌمول: سن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر من بعده  لال مالن:" 
سننا، األخذ بها تصدٌك لكتاب هللا واستكمال لطاعة هللا ولوة على دٌن هللا، لٌس ألحد تؽٌٌرها 
وال تبدٌلها وال النظر فٌما خالفها، من التدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها 

 .(ٕ)اتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن، واله هللا ما تولى وصبله جهنم وساءت مصٌرا"
تعالى:}نَُولِِّه َما تََولَّى{[، منسوخ لال الواحدي: "لال بعض المفسرٌن ان هذا ]ٌعنً: لوله  

بآٌة السٌؾ، ألنه ال ٌمرُّ اآلن عابد لوثن على ما هو علٌه، وال ٌولى ما تولَّى"
(ٖ). 

 ولم أجد هذا المول فً كتب التفسٌر وال "الناسخ والمنسوخ". للت:  
 الفوائد:

حرمة الخروج عن أهل السنة والجماعة، واتباع الفرق الضالة التً ال تمثل اإلسبلم إال فً  -ٔ
 دوابر ضٌمة كالروافض ونحوهم.

ذمهم على ترن اتباع سبٌل المإمنٌن كما ذمهم على ترن اإلٌمان ودل بذلن على صحة حجة  -ٕ
اإلجماع ألنه لوال أن ذلن الزم لما ذمهم على تركه ولما لرنه إلى مشالة رسول هللا صلى هللا 

  .(ٗ)علٌه وسلم
 .(٘)نفً اآلٌة دلٌل إن اإلجماع حجة، ألن من خالؾ اإلجماع فمد خالؾ سبٌل المإمنٌ -ٖ

لال الواحدي:" لال العلماء: هذه اآلٌة من ألوى الحجج على صحة اإلجماع، واحتج به  
 .(ٙ)الشافعً رحمه هللا، وكان لد سبل عن دلٌل من كتاب هللا على صحة اإلجماع، فتبل هذه اآلٌة

ووجه االحتجاج هو أن هللا تعالى أوعد على اتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن، كما أوعد على 
الرسول علٌه السبلم، فسوى بٌن مخالفة سبٌل المإمنٌن وبٌن مشالة الرسول بعد تبٌن مشالة 

 .(2)الهدى ، واآلٌة وإن نزلت فً خابن الدرع فهً عامة لكل من لزمه هذا الوصؾ"
 المرآن

َ اَل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَن بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُ  ِ فَمَْد َضل  َضاَلاًل }إِن  ّللا  ْشِرْن بِاَّلل 
 [ٙٔٔ({ ]النساء : ٙٔٔبَِعيًدا )

 التفسٌر:
إن هللا تعالى ال ٌؽفر أن ٌشرن به، وٌؽفر ما دون الشرن من الذنوب لمن ٌشاء من عباده. ومن 

 ٌجعل هلل تعالى الواحد األحد شرًٌكا من خلمه، فمد بَعَُد عن الحك بعًدا كبًٌرا.
 اآلٌة ثبلثة الوال:فً سبب نزول  

أحدها: أنها نزلت فً حك طعمة بن أبٌرق لما هرب من مكة، ومات على الشرن، وهذا لول 
 .(5)، منهم سعٌد بن جبٌر(1)الجمهور

                                                             
 .ٖٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٙ5٘أخرجه ابن ابً حاتم)(ٕ)
 .2/5ٕالتفسٌر البسٌط للواحدي: (ٖ)
 .1ٕٕ/ٖاحكام المرآن للجصاص: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٔانظر: تفسٌر السمرلندي: (٘)
، سإال للشافعً عن حجٌة اإلجماع، وأجاب الشافعً رحمه هللا عن ذلن محتًجا 2ٙٗ - 2ٔٗورد فً "الرسالة" ص (ٙ)

/ ٔبالسنة والنظر، لكن لم ٌرد ذكر لهِذه اآلٌة. ولد ذكر احتجاج الشافعً بهِذه اآلٌة على اإلجماع: اآلمدي فً األحكام 
 .ٖٔٗ/ ٕ، وابن كثٌر فً "تفسٌره" ٖٓ٘/ ٖ، وأبو حٌان فً "البحر المحٌط" ٕٓٓ

/ ٔ، و"األحكام" لآلمدي 1ٖٙ/ٖ، و"الكشؾ والبٌان" 12ٖ/ ٔانظر: "بحر العلوم" ، وانظر: 2/5ٔالتفسٌر البسٌط: (2)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ ٕ، وابن كثٌر 1ٖٙ/ ٘، والمرطبً ٕٓٓ

 .2ٕٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .2ٕٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
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والثانً: وعن الضحان عن ابن عباس:"إن شٌخا من االعراب جاء إلى رسول هللا صلى هللا 
الذنوب والخطاٌا إال إنً لم أشرن باهلل شٌبا منذ علٌه وسلم، فمال: ٌا نبً هللا أنً شٌخ منهمن فً 

عرفته، وآمنت به ولم اتخذ من دونه ولٌا ولم أوالع المعاصً جرأة على هللا وال مكابرة له وال 
توهمت طرفة عٌن، إنً أعجز هللا هربا وإنً لنادم تابب مستؽفر فما حالً عند هللا؟ فؤنزل هللا 

َ اَل ٌَْؽفِ  ُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه{"عز وجل: }إِنَّ َّللاَّ
 (ٔ) . 

والثالث: لال الثعلبً:"وٌمال: إنه نزل فً حرة بنً سلٌم وكان ٌعبد صنما لهم إلى إن مات، 
َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْشِرْن بِ  ِ فَمَْد فؤنزل هللا فٌه : }إِنَّ َّللاَّ اَّللَّ

لَّ َضبَلاًل بَِعًٌد{ا"ضَ 
(ٕ). 

َ اَل ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه{ ]النساء :   [، أي: "إن هللا الٌؽفر ذنب ٙٔٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)الشرن"
 .(ٗ)تكرٌر للتؤكٌد، ولٌل: كرر لمصة طعمة: وروى: أنه مات مشركا" لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)مشركا"

فحرم هللا المؽفرة على من مات وهو كافر، وأرجاها أهل التوحٌد إلى  لال ابن عباس:"
 .(٘)مشٌبته فلم ٌإٌسهم من المؽفرة"

جابر بن عبد هللا: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما من عبد ٌموت ال ٌشرن باهلل شٌبا إال حلت لال 
فمال: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن  له المؽفرة إن شاء ؼفر له، وإن شاء عذبه لال: إن هللا استثنى،

جابر بن عبد هللا: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما من نفس . لال (ٙ)به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{"
تموت ال تشرن باهلل شٌبا إال حلت لها المؽفرة إن شاء هللا عذبها، وإن شاء هللا ؼفر لها، }إن هللا 

 .(2)دون ذلن لمن ٌشاء{ اآلٌة"ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما 
وعن عمران بن حصٌن، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أال أنببكم بؤكبر الكبابر، اإلشران باهلل، 

 .(1)}ومن ٌشرن باهلل فمد افترى إثما عظٌما{"
ًَّ من  ولد روى الترمذي عن علً رضً هللا عنه أنه لال : "ما فً المرآن آٌة أحب إل

َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{" هذه اآلٌة : } إِنَّ َّللاَّ
(5). 

لال السمعانً:" فإن لال لابل: لد لال هللا تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به{ ولال فً 
 موضع آخر: }إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعا{ فكٌؾ وجه الجمع؟

 .(ٓٔ)الذنوب جمٌعا سوى الشرن"لٌل أراد به: ٌؽفر 
أصل الشرن: إضافة الشًء إلى مثله، ومنه لٌل: شراكا  لال أبو هبلل العسكري:"

النعل، ألن كل واحد منها ٌشبه اآلخر، وشران الطرٌك مشبه بشران النعل، وأشرن باهلل عبد 
  .(ٔٔ)معه ؼٌره؛ ألنه أضافه إلٌه وشبهه به"

نه فى ؼرض آخر من هذه السورة، وأعاد هنا مرة لال المراؼً:" تمدم هذا النص بعٌ 
أخرى، ألنه إنما ترجى الهداٌة والموعظة بإبراز المعانً التً ٌراد إٌداعها فى نفوس السامعٌن 
فى كل سٌاق ٌمصد فٌه توجٌها إلٌها وإعدادها لمبولها، ولن ٌتم ذلن إال بتكرار المماصد األساسٌة 

بذلن التكرار، ومن ثم نرى رجال الدٌن والسٌاسة الذٌن  من تلن المعانً حتى تتمكن فى النفوس

                                                             
 .2ٕٗ/ٔ، وانظر: زاد المسٌر:1ٖٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر الثعلبً:(ٕ)
 .1ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .٘ٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .52ٓ/ٖ(:صٖٕٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .52ٓ/ٖ(:صٕٓٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .52ٔ/ٖ(:صٕ٘ٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٔ/ٖ(:ص5ٕٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ؼرٌب"(، ثم لال :"حسن 2ٖٖٓسنن الترمذي برلم )  (5)
 .ٖٗٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ[..ٕٙٙ-ٕ٘ٙالوجوه والنظابر: (ٔٔ)
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عرفوا سنن االجتماع وفهموا طبابع البشر وأخبللهم ٌكررون فى خطبهم ومماالتهم، أؼراضهم 
ومماصدهم التً ٌنشرونها فى الصحؾ والكتب، فإن الذهن إذا تكرر علٌه مدح الشًء أو ذمه 

 أثر فٌه. 
ٌؽفر البتة ألحد أشرن به سواه، وأنه لد ٌؽفر لمن ٌشاء من أكد هللا لعباده أنه ال  -المعنى

 المذنبٌن مادون الشرن من الذنوب فبل ٌعذبهم علٌه.
ذان أن الشرن هو منتهى فساد األرواح وضبلل العمول، فكل خٌر ٌبلبسه ال ٌموى على 

حولون إضعاؾ مفاسده وآثامه والعروج بها إلى جوار ربها، إذ أنها تكون موزعة بٌن شركاء ٌ
 بٌنها وبٌن الخلوص إلٌه عز وجل، وهللا ال ٌمبل إال ما كان خالصا له.

وبعض الناس ممن ٌسمون أنفسهم بالموحدٌن ٌفعلون كما ٌفعل سابر المشركٌن، فٌدعون حٌن 
ٌشتد الكرب وٌعظم الخطب ؼٌر هللا وحده أو مع هللا وال ٌسمون عملهم دعاء، بل ٌسمونه توسبل 

من ٌدعونهم أولٌاء وشفعاء، ولو لم ٌكن منهم إال هذا الدعاء لمضاء واستشفاعا، وٌسمون 
 الحاجات، وتفرٌج الكربات، لكفى ذلن عبادة وشركا باهلل.

، أي: إن العبادة جد العبادة إنما تكون فى (ٔ)«الدعاء هو العبادة»ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌن ولوع الخطب، واشتداد الكرب، وهذا ما الدعاء الذي ٌفٌض على اللسان من لرارة النفس ح

تسمعه من أصحاب الحاجات، عند حدوث الملمات، وفى هٌاكل العبادات، ولدى لبور األموات، 
ومن الناس من ٌتخذ من دون هللا »فكل ذلن ٌمثل الخشوع والخضوع، وٌذرؾ من العٌن الدموع 

 « .أندادا ٌحبونهم كحب هللا والذٌن آمنوا أشد حبا هلل
عدا هذا الدعاء من العبادات، جله ٌفعل بالتعلٌم، وٌكون فى الؽالب خالٌا من  وما

الشعور الذي به ٌكون المول أو الفعل عبادة، إذ هو خال من معنى العبادة وروحها وهو الشعور 
بالسلطة الؽٌبٌة التً هى وراء األسباب العادٌة، وال سٌما األدعٌة التً تكون فى الصلوات أو 

لوات، إذ نرى الحافظ لها ٌحرن بها لسانه وللبه مشؽول بشواؼل أخرى، فمثل هذا فى ؼٌر الص
ال ٌمثل العبادة الحمة التً تمؤل الملب نورا، والنفس استسبلما وخضوعا، والروح طهارة 

 .(ٕ)وزكاء"
عّما  [، أي:" وٌتجاوز وٌعفوٙٔٔلوله تعالى:}َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاُء{ ]النساء :  

 .(ٖ)دون الشرن من الذنوب لمن ٌشاء من عباده"
 .(ٗ)ألهل التوحٌد" -تبارن وتعالى -لمن مات موحدا فمشٌبته لال مماتل:أي:"

ِ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء :   [، أي:" ومن ٌجعل ٙٔٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ
ه، فمد بَعَُد عن الحك بعًدا كبًٌرا"هلل تعالى الواحد األحد شرًٌكا من خلم

(٘). 
 .(ٙ)أي: ذهب عن الطرٌك وحرم الخٌر كله" لال البؽوي:" 
أي : فمد سلن ؼٌر الطرٌك الحك ، وضل عن الهدى وبعد عن الصواب  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)، وأهلن نفسه وخسرها فً الدنٌا واآلخرة ، وفاتته سعادة الدنٌا واآلخرة"
ومن ٌشرن باهلل شٌبا فٌدعوه معه وٌذكر اسمه مع اسمه، أو ٌدعوه "لال المراؼً:أي: 

فمد ضل عن المصد، وبعد عن سبٌل الرشد ضبلال بعٌدا فى  -وحده مبلحظا أنه ٌمر به إلٌه زلفى

                                                             
(، 1ٕٙ2ٔ(، و)1ٕٖٙٔ(، و)1٘1ٔٔ/ و)2ٕٔ/ٗ(:ص1٘2ٙٔ، و)2ٕٙ/ٗ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه أحمد) (ٔ)
(، 2ٕٖٗ(، و)5ٙ5ٕ(، والترمذي)1ٕٖ(، وابن ماجة)2ٔٗ، والبخاري فً االدب المفرد)22ٕ-2ٕٙ/ٗ(:ص1ٕٙ1ٔو)
 ( .ٓٓٗٔٔبً فً الكبرى)(، والنسا2ٕٖٖو)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .]بتصرؾ[52التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٖ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .52التفسٌر المٌسر: (٘)
 12ٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٗٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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سبٌل الؽواٌة، ألنه ضبلل ٌفسد العمل، وٌكدر صفاء الروح وٌجعله ٌخضع لعبد مثله، وٌخضع 
 .(ٔ)للخرافات واألوهام" أمام مخلوق ٌحاكٌه وٌكون عبدا

فإن الشرن أعظم أنواع الضبللة وأبعدها عن الصواب واالستمامة،  لال البٌضاوي:" 
[، ألنها متصلة بمصة أهل الكتاب، ومنشؤ 1ٗوإنما ذكر فً اآلٌة األولى،}فَمَِد اْفتََرى{ ]النساء : 

 .(ٕ)شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبنً على هللا سبحانه وتعالى"
}فَمَْد  [، وآخر هذه:1ٗإال أن آخر ما تمدم: }فَمَِد اْفتََرى إِثًْما َعِظًٌما{ ]النساء :  لال ابو حٌان:"

[، ختمت كل آٌة بما ٌناسبها. فتلن كانت فً أهل الكتاب، وهم َٙٔٔضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء : 
ملسو هيلع هللا ىلص، ووجوب اتباع شرٌعته، مطلعون من كتبهم على ما ال ٌشكون فً صحته من أمر الرسول 

ونسخها لجمٌع الشرابع، ومع ذلن لد أشركوا باهلل مع أن عندهم ما ٌدل على توحٌد هللا تعالى 
 واإلٌمان بما نزل، فصار ذلن افتراء واختبللا مبالؽا فً العظم والجرأة على هللا.

ومع ذلن فمد جاءهم بالهدى من وهذه اآلٌة هً فً ناس مشركٌن لٌسوا بؤهل كتب وال علوم، 
هللا، وبان لهم طرٌك الرشد فؤشركوا باهلل، فضلوا بذلن ضبلال ٌستبعد ولوعه، أو ٌبعد عن 

 .(ٖ)الصواب"
 الفوائد:

إن الشرن أعظم أنواع الضبللة وأبعدها عن الصواب واالستمامة كما أنه افتراء وإثم  -ٔ
 .(ٗ)عظٌم

أكد هللا لعباده أنه ال ٌؽفر البتة ألحد أشرن به سواه، وأنه لد ٌؽفر لمن  لال المراؼً:" 
ذان أن الشرن هو منتهى فساد ، ٌشاء من المذنبٌن مادون الشرن من الذنوب فبل ٌعذبهم علٌه

األرواح وضبلل العمول، فكل خٌر ٌبلبسه ال ٌموى على إضعاؾ مفاسده وآثامه والعروج بها 
موزعة بٌن شركاء ٌحولون بٌنها وبٌن الخلوص إلٌه عز وجل،  ا تكونإلى جوار ربها، إذ أنه

 .(٘)"وهللا ال ٌمبل إال ما كان خالصا له
ٌفسد العمل، وٌكدر صفاء الروح وٌجعله ٌخضع لعبد مثله، وٌخضع لكونه ضبلل أن الشرن -ٕ

 .(ٙ)أمام مخلوق ٌحاكٌه وٌكون عبدا للخرافات واألوهام
فساد لول الخوارج حٌن زعموا أن مرتكب الكبٌرة كافر وذلن لوله فً هذه اآلٌة دلٌل على -ٖ

عز وجل لال: إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء ففرق بٌن الشرن 
وسابر الذنوب وحتم على نفسه بؤن ال ٌؽفر الشرن، لو كان الكبٌرة كفرا لكان لوله إن هللا ال 

 .(2) رق بٌن الشرن وسابر الذنوب بان فساد لولهمٌؽفر أن ٌشرن به مستوعبا فلما ف
 .(1)لال المرطبً:" رد على الخوارج، حٌث زعموا أن مرتكب الكبٌرة كافر" 

لال ابن فورن: "وأجمع أصحابنا على أنه ال تخلٌد إال للكافر، وأن الفاسك من أهل المبلة 
بشفاعة الرسول، أو بابتداء  إذا مات ؼٌر تابب فإنه إن عذب بالنار فبل محالة أنه ٌخرج منها

 .(5)رحمة من هللا تعالى"
 المرآن

 [3ٔٔ({ ]النساء : 3ٔٔ}إِْن يَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إاِل  إِنَاثًا َوإِْن يَْدُعوَن إِال  َشْيَطانًا َمِريًدا )

 التفسٌر:

                                                             
 .1٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .52/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .1ٙ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .ٖٖٕ/ٕانظر: تفسٌر أبً السعود: (ٗ)
 .1٘ٔ/٘تفسٌر المراؼً: (٘)
 .1٘ٔ/٘انظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .1ٖٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٖٙ/٘تفسٌر المرطبً: (1)
 .1ٖٙ/٘تفسٌر المرطبً: (5)
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شٌطانًا متمرًدا  ما ٌعبد المشركون من دون هللا تعالى إال أوثانًا ال تنفع وال تضر، وما ٌعبدون إال
 على هللا، بلػ فً الفساد واإلفساد حّداً كبًٌرا.

 [:1ٔٔ، و2ٔٔسبب نزول اآلٌتٌن:]
لال الحسن:"لم ٌكن حً من أحٌاء العرب إال ولهم صنم ٌعبدونه، ٌسمونه أنثى بنً 

ٌَْطاًنا َمِرًٌدا{": }إِْن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ إِنَاثًا َوإِْن -عّز وجلّ -فبلن؛ فؤنزل هللا  ٌَْدعُوَن إِالَّ َش
(ٔ). 

[، " أي: ما ٌدعو هإالء 2ٔٔلوله تعالى:}إِْن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ إِنَاثًا{ ]النساء :  
 .(ٕ)المشركون وما ٌعبدون من دون هللا إال أوثاناً سموها بؤسماء اإِلناث"

لعزى، وهً األوثان ال تحرن وال وا لال مماتل:" ٌعنى: أوثانا، ٌعنى: أمواتا: البلت 
 .(ٖ)تضر وال تنفع فهً مٌتة"

 .(ٗ)ٌعنً: البلت والعزى ومناة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)إال الموات، حجرا أو مدرا أو ما أشبه ذلن" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)ٌعنً: أصواتا، وهو الحجارة والحدٌد" لال التستري:" 
 .(1). وروي عن الحسن نحو ذلن(2)مع كل صنم جنٌة" لال أبً بن كعب:" 

 [، خمسة وجوه:2ٔٔلوله تعالى: }إِْن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ إَِناثًا{ ]النساء : وفً 
 .(ٔٔ)، وأبً مالن(ٓٔ)، وابن زٌد(5)أحدها : أن اإلناث البلت والعزى وَمناة ، وهو لول السدي

، وعروة بن (ٖٔ)ن عبد الرحمنأبً سلمة ب،و(ٕٔ)والثانً : أنها األوثان ، وهذا لول مجاهد
 .(2ٔ)، ومماتل بن حٌان(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، وأبً مالن الؽفاري(ٗٔ)الزبٌر

إِن تَْدعُوَن ِمن ُدونِِه إِالَّ »ولد روي عن عروة عن ابٌه أنه "كان فً مصحؾ عابشة:
 .(1ٔ)«"إِنَاثاً 

 .(5ٔ)الضحانوالثالث : المبلبكة ، ألنهم كانواْ ٌزعمون أنهم بنات هللا ، وهذا لول 

، (ٕٓ)والرابع : الموات الذي ال روح فٌه ، ألن إناث كل شًء أرذله ، وهو لول ابن عباس
 .(ٖٕ)، وابً عبٌدة(ٕٕ)، ولتادة(ٕٔ)والحسن فً رواٌة أخرى

                                                             
(، 1ٖٗٓٔ(، والطبري فً "جامع البٌان")11ٙرلم  2ٖٖٔ/ ٗأخرجه سعٌد بن منصور فً "سننه" )(ٔ)
 ، من طرٌك دمحم بن سٌؾ عن الحسن به. وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.5ٕٓ/5(:ص5ٖٗٓٔ)و

 (، وزاد نسبته البن المنذر.12ٙ/ ٕوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .1ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٓٗٔ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .٘٘تفسٌر التستري: (ٙ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٓ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٓ/5(:صٕٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٓ/5(:صٖٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/5(:صٖٔٗٓٔ(، و)ٖٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/5(:صٔٗٗٓٔ)(، ٓٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٕٓٔ/5(:صٕٗٗٓٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/5(:ص2ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .1ٕٓ/5(:صٖٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .1ٕٓ/5(:صٖٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٓ/5(:صٖ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٓٗٔ/ٔانظر: مجاز المرىن: (ٖٕ)
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، فؤنزل هللا ذلن كذلن وهذا لول «إناثًا»والخامس: معناه: إن أهل األوثان كانوا ٌسمون أوثانهم 
 .(ٔ)الحسن فً رواٌة أبً رجاء

عنى بذلن: اآللهة التً كان مشركو العرب ٌعبدونها من دون أنه" -وهللا أعلم-والراجح 
ى ونابلة ومناة ، وما أشبه ذلن، األظهر من  هللا وٌسمونها اإلناث من األسماء ،  كالبلت والعُزَّ

ؾ بالتؤنٌث دون ؼٌره. فإذ كان ذلن كذلن ،  فالواجب معانً " اإلناث " فً كبلم العرب ، ما عُّرِ
 .(ٕ)توجٌه تؤوٌله إلى األشهر من معانٌه"

والمراءة المشهورة: }ِإناثاً{،. ولرأ سعد بن أبً ولاص، وعبد هللا بن عمر، وأبو مجلز، 
ً »وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء:  ، بفتح الواو، والثاء من ؼٌر ألؾ. ولرأ ابن عباس، « إِال َوثَنا

ً »وأبو رزٌن:  النون من ؼٌر ألؾ. ولرأ أبو العالٌة، ومعاذ المارئ، وأبو ، برفع الهمزة و« أُنُثا
، « إِال أنثى»نُهٌن: )أناثاً( ، برفع الهمزة وبؤلؾ بعد الثاء. ولرأ أبو هرٌرة، والحسن، والجونً: 

، برفع الواو والثاء من ؼٌر ألؾ. ولرأ « إِال ُوثنا»ولرأ أٌوب السختٌانً: « . فعلى»على وزن 
 .(ٖ)ناً( ، برفع الهمزة والثاء من ؼٌر ألؾموّرق العجلً: )أُثُ 

، فهو جمع: «أُنُث»، فهو جمع أنثى وإِناث، ومن لال: «أناث»فمن لال:  لال الزجاج:" 
، فإِنه جمع «أُثُنا»على وزن ِمثال، وإنَاث وأُنث ِمثْل ِمثَال وُمثُل. ومن لال: « إِناثاً »إِنَاث، ألن 

 وثَن.
ُسُل  واألصل: ُوثُن، إِال أنَّ الواو َت ٌجوز إِبدالها همزة، كموله تعالى: }َوإِذَا الرُّ إِذا اْنَضمَّ

 [، األصل: ُولِّتَْت، ومثال ُوثُن فً الجمع مثل سُمُؾ.ٔٔأُلِّتَْت{ ]المرسبلت : 
أن ٌكون: اثْن، مثل: أسد وأسد، وجابز أن ٌكون:اثُن، أصلها: اثْن، فاتبعت  -وجابز 
ة" ةُ الَضمَّ الضمَّ
(ٗ). 

َطانًا َمِرًٌدا{ ]النساء : لوله تع  ٌْ [، " أي: وما ٌعبدون إال 2ٔٔالى:}َوإِْن ٌَْدعُوَن إِالَّ َش

 .(٘)شٌطاناً متمرداً على هللا، بلػ الؽاٌة فً العتو والفجور"
 .(ٙ)ٌعنً: إبلٌس" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(2)لٌس من صنم إال فٌه شٌطان" لال سفٌان:" 
من دونه إال }شٌطانا{، ٌعنً: إبلٌس، زٌن لهم إبلٌس  لال مماتل:" ٌعنً: وما ٌعبدون 

 .(1)طاعته فً عبادة األوثان، }مرٌدا{، ٌعنً: عاتٌا"
 .(5)أي: متمردا" لال أبو عبٌة:" 
 .(ٓٔ)أي: ماردا. مثل لدٌر ولادر والمارد: العاتً" لال ابن لتٌبة:" 
د على معاصً هللا" لال لتادة:"  تمرَّ

(ٔٔ). 
َل لهم فمد َعبُدوه، َوٌدعُوَن فً  لال الزجاج:"  ٌعنً: به إبلٌس ألنهم إِذا أطاعوه فٌما َسوَّ

َ مخلصٌن فمد عبدوه، وكذلن لوله: }َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب  معنى ٌعبُدوَن، ألنهم إِذَا َدعْوا َّللاَّ
: } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكِبُروَن َعْن [، أي: اعبُدونًِ، والدلٌل على ذلن لوله عزَّ وجلَّ ٓٙلَكُْم{ ]ؼافر : 

 [.ِٓٙعبَاَدتًِ{ ]ؼافر : 

                                                             
 .5ٕٓ/5(:ص5ٖٗٓٔ(، )1ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/5تفسٌرالطبري: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٓٔ/5، وتفسٌر الطبري:11ٕ/  ٔانظر: معانً المرآن للفراء (ٖ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٕٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص52٘٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔعباس نحوه، انظر: زاد المسٌر:. وذكر ابن الجوزي عن ابن 1ٙٓٔ/ٗ(:ص52ٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٓٗٔ/ٔمجاز المرآن: (5)
 .ٖ٘ٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/5(:صٖٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ومعنى }َمِرًٌدا{، أي: خارج عن الطاعة ُمتََمِلٌص ِمْنَها، وٌَُمال: شجرة َمْرَداُء، إِذا تناثر 
ورلُها، ومن ذلن ٌسمى من لم تنبت له لحٌة أمرُد أي أملس موضعِ اللحٌة، ولد مَرَد الرجل 

إِذا عتا وخرج عن الطاعة" ٌمرُد ُمروداً 
(ٔ). 

 الفوائد:

والدعاء هنا ، تركوا عبادة من ٌحمٌهم وٌكلإهم إلى من اَل ٌستطٌع حماٌة نفسهذم الكفار بانهم -ٔ
فهم لد تركوا عبادة ، العبادة، وااللتجاء إلنماذه من الهبلن أو المرض أو الكوارث بشكل عام

الموي المادر الماهر الذي هو فوق كل شًء، إلى عبادة العاجز الذي اَل ٌستطٌع حماٌة نفسه 
 ورفع الضر عنه! 

هللا سمى ، ولد وترن تشرٌع هللا ونظامه ،اتباع تشرٌعه ونظامه إن عبادة الشٌطان تكون فً-ٕ
زٌن لكثٌر من المشركٌن لتل أوالدهم لال: }وكذلن "، إذ شركاء"الذٌن ٌطاعون فً معاصً هللا، 

لما زٌنوا لهم الحرام واتبعوهم فٌه. ولد صح  "،شركاء"فسماهم  ،[2ٖٔشركاإهم{ ]األنعام: آٌة 
وكان عدي هذا  -عن آٌة التوبة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عدي بن حاتم )رضً هللا عنه( أنه سؤل النبً 

[ ٖٔأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا{ ]التوبة: آٌة لال له: ٌا نبً هللا: }اتخذوا  -نصرانٌا 
: -ملسو هيلع هللا ىلص  -كٌؾ اتخذوهم أربابا؟ ٌعنً أنهم لم ٌسجدوا ولم ٌركعوا لهم ولم ٌصوموا لهم. لال له 

بذلن »لال: بلى. لال: « ألم ٌحلوا لهم ما حرم هللا، وٌحرموا علٌهم ما أحل هللا، فاتبعوهم؟»
 .(ٖ()ٕ)«ااتخذوهم أرباب

 
 المرآن

ُ َولَاَل َْلَت ِخذَن  ِمْن ِعبَاِدَن نَِصيبًا َمْفُروًضا )  [3ٔٔ({ ]النساء : 3ٔٔ}لَعَنَهُ ّللا 
 التفسٌر:

طرده هللا تعالى من رحمته. ولال الشٌطان: ألتخذن ِمن عبادن جزًءا معلوًما فً إؼوابهم لوال 
 وعمبل.
  }ُ  . (ٗ)[، أي:" طرده هللا تعالى من رحمته"1ٔٔ]النساء : لوله تعالى:}لَعَنَهُ َّللاَّ
 .(٘)أخزاه وألصاه وأبعده" لال الطبري:أي:" 
 . وفً(ٙ)ٌعنً: طرده هللا من رحمته وهو إبلٌس، حٌث لم ٌسجد آلدم" لال السمرلندي:" 

ُ{ ]النساء :   :(2)[، وجهان من التفسٌر1ٔٔلوله تعالى:}لَعَنَهُ َّللاَّ
 أحدهما: أنه ابتداء دعاء علٌه باللعن، وهو لول من لال:هو األوثان. 
 والثانً: أنه إخبار عن لعن متمدم، وهو لول من لال: هو إبلٌس.

[، اي:" ولال 1ٔٔلوله تعالى:}َولَاَل أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَن نَِصٌبًا َمْفُروًضا{ ]النساء : 
 .(1)وًما فً إؼوابهم لوال وعمبل"الشٌطان: ألتخذن ِمن عبادن جزًءا معل

هذا إبلٌس، }مفروضا{، . وفً رواٌة أخرى:"(5)هذا لول إبلٌس" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٔ)ٌمول: من كل ألؾ تسعمابة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة"

                                                             
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
هذا حدٌث »بموله: (، وعمبه 21ٕ/ ٘(، )5ٖ٘ٓأخرجه الترمذي، فً التفسٌر، باب: ومن سورة التوبة .. حدٌث رلم )(ٕ)

 اهـ.« ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث عبد السبلم بن حرب، وؼطٌؾ بن أعٌن لٌس بمعروؾ فً الحدٌث
(، ٙٔٔ/ ٓٔ(، والببهمً فً السنن )5ٕ/ 2ٔ(، والطبرانً فً الكبٌر )ٙٓٔ/ 2كما أخرجه البخاري فً التارٌخ الكبٌر )

(، وحسنه األلبانً ٗٙ)وهو حدٌث حسن طوٌل( )اإلٌمان ص (، ولال عنه شٌخ اإلسبلم ٕٔٔ - 5ٕٓ/ ٗٔوابن جرٌر )
 .، والحدٌث له شواهد بتموى بها، وهللا أعلم5ٔ(، وؼاٌة المرام ص ٙ٘/ ٖفً صحٌح الترمذي )

 .2ٖٗ/ٔانظر: العذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (ٖ)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٔ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 . وانظر: تفسٌر اآلٌة السابمة.2ٖٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .52التفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص521٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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 .(ٕ)لال الحسن: "من كل ألؾ، تسعمابة وتسعٌن إلى النار"
 .(ٖ)لال: حظا"نصٌبًا{،  عن أبً مالن لوله:"} 

عن الضحان : " }نصٌبًا مفروًضا{، لال : معلوًما"
ٌتخذونها  . وفً رواٌة اخرى:"(ٗ)

 .(٘)من دونن، وٌكونون من حزبً"
 .(ٙ)أي: حظا معلوما" لال السمرلندي:"
 .(2)أي: ممدارا معلوما" لال السمعانً:"

ممطوعا واجبا فرضته لنفسً من لولهم: فرض له فً العطاء،  لال الزمخشري:أي:"
 .(1)وفرض الجند رزله"

ًٌا، ولٌل معلوًما" لال السمٌن الحلبً:" أي ممطوًعا، ولٌل موف
(5). 

المعنى: ألستخلصنهم لؽواٌتً، وألخصنهم بإضبللً وهم الكفرة  لال ابن عطٌة:"
 .(ٓٔ)والعصاة"

عناه مإلت، وجاَء فً بعض التفسٌر: من كل إِن م«: مفروض»لٌل فً  لال الزجاج:"
ِ وسابرهم إلبلٌس" ألؾ واحد َّللَّ
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)لال البؽوي:" فما أطٌع فٌه إبلٌس فهو مفروضه"
الحز والمطع، ومنه فرض الموس: وهو الشك الذي ٌجعل فٌه الوتر. «: الفرض»وأصل 

البحر: وهو المشرع ومنه فرض السوان: وهو الموضع الذي ٌجعل فٌه الخٌط، ومنه فرضة 
 :(ٖٔ)الذي تولؾ إلٌه السفٌنة، والفرض: نوع من التمر ٌكون بعمان، لال الشاعر

 إِذَا أََكْلُت َسَمًكا َوفَْرَضا          ذََهْبُت طُواًل َوذََهْبُت َعْرًضا
، وإنما سُمً التمر َفرضاً ألنه ٌإخذ فً فَِراِض الصدلة«التمر»فالفَرُض ههنا   

 (ٔٗ). 
 بري:" فإن لال لابل:وكٌؾ ٌتّخذ الشٌطاُن من عباد هللا نصًٌبا مفروًضا؟لال الط

لٌل:ٌتخذ منهم ذلن النصٌب ، بإؼوابه إٌاهم عن لصد السبٌل ، ودعابه إٌاهم إلى طاعته 
، وتزٌٌنه لهم الضبلَل والكفر حتى ٌزٌلهم عن منهج الطرٌك ، فمن أجاب دعاَءه واتَّبع ما زٌنه 

 لمعلوم ، وحّظه الممسوم.له ، فهو من نصٌبه ا
}َولَاَل أَلَتَِّخذَنَّ وإنما أخبر جل ثناإه فً هذه اآلٌة بما أخبر به عن الشٌطان من لٌله : 

، لٌعلم الذٌن شالُّوا الرسول من بعد ما تبٌن لهم الهدى ، أنهم من ِمْن ِعبَاِدَن نَِصًٌبا َمْفُروًضا{
 .(٘ٔ)أنهم ممن صدق علٌهم ظنّه"نصٌِب الشٌطان الذي لعنه هللا ، المفروِض ، و

                                                                                                                                                                               
 .5ٙٓٔ/ٗ(:ص51ٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص51ٓ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٔ/5(:صٗٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص525٘أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٙٙ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٕٔ/ٖعمدة الحفاظ: (5)
 .ٗٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 /.ٔتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
، وتهذٌب اللؽة، 2٘ٓ/ٕلم الؾ على لابله، وانظر البٌت فً: جمهرة اللؽة، مادة"فرض":ص (ٖٔ)

، ولسان 15ٗ/ٗ، ومماٌٌس اللؽة، مادة:"فرض":ص 52ٓٔ/ٖ، والصحاح، مادة:"فرض":صٕٔ/ٕٔمادة"فرض":ص
 .22ٗ/1ٔ، مادة:"فرض"، وتاج العروس، مادة:"لرض":ص ٕٙٓ/2العرب، مادة:"لرض":ص

، والصحاح، ٕٔ/ٕٔ، وتهذٌب اللؽة، مادة"فرض":ص2٘ٓ/ٕللؽة، مادة"فرض":صانظر: جمهرة ا(ٗٔ)
، ٕٙٓ/2، ولسان العرب، مادة:"لرض":ص15ٗ/ٗ، ومماٌٌس اللؽة، مادة:"فرض":ص 52ٓٔ/ٖمادة:"فرض":ص

، 11ٖ/ٖ، والكشؾ والبٌان:5ٓٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:22ٗ/1ٔمادة:"فرض"، وتاج العروس، مادة:"لرض":ص 
 .1ٓٗ/ٔلسمعانً:وتفسٌر ا

 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/5تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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كٌؾ « ٔ»وإن لٌل خبرونا عن لول إبلٌس ألتخذن من عبادن نصٌبا مفروضا  لال الثعلبً:"
 علم ذلن؟

ٌمال: لد لٌل فً هذا أجوبة، منها: إن لالوا إن هللا تبارن وتعالى كان خاطبه بموله:} أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم 
 [، فعلم إبلٌس انه ٌنال من ذرٌة آدم ما ٌتمناه.5ٌَٔٔن{]هود:ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمعِ 

ومنها: ان لالوا إنه لما وسوس آلدم نال منه ما نال، طمع فً ولده ولم ٌنل من آدم جمٌع ما 
 ٌتمناه من الؽواٌة فكذلن طمع فً بعض ولده وأٌس من جمٌعهم.

 خلمهما ألن ٌسكنهما من ومنها ان لالوا ان إبلٌس لد عاٌن الجنة والنار وعلم ان هللا
 .(ٔ)الناس والشٌطان، فعلى هذا التؤوٌل لال: }أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعباِدَن نَِصٌباً َمْفُروضاً{"

 الفوائد:

على  ٌدل ،عنه عند اللعن الذي صدر،}أَلَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعباِدَن نَِصٌباً َمْفُروضاً{ أن لول اللعٌن:-ٔ
 بنً آدم.فرط عداوته ل

كل من أطاعه فٌما زٌن له من خاص بؤهل الضبلل، أي:  النصٌب المفروض البلٌسأن -ٕ
 .المعاصً

 المرآن
ِ َوَمْن يَت ِخِذ }َوَْلُِضل ن ُهْم َوَْلَُمنِّيَن ُهْم َوآَلُمَرن ُهْم فَلَيُبَتِّكُن  آذَاَن اْْلَْنعَاِم َوآَلُمَرن ُهْم فَلَيُغَيِّرُ  ن  َخْلَك ّللا 

ِ فَمَْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينًا )  [3ٔٔ({ ]النساء : 3ٔٔالش ْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن ّللا 
 التفسٌر:

وألصرفَنَّ َمن تبعنً منهم عن الحك، وألِعَدنَّهم باألمانً الكاذبة، وألدعونَّهم إلى تمطٌع آذان 
تؽٌٌر خلك هللا فً الفطرة، وهٌبة ما  األنعام وتشمٌمها لما أزٌنه لهم من الباطل، وألدعونَّهم إلى

علٌه الخلك. ومن ٌستجب للشٌطان وٌتخذه ناصًرا له من دون هللا الموي العزٌز، فمد هلن هبلًكا 

 بٌِّنًا.
 سبب النزول:
أخرج الطبري عن أبً عمار ، عن ابن عباس: "أنه كره اإلخصاء ولال:فٌه نزلت:}  

ِ{"َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخلْ  َك َّللاَّ
 ، نحو ذلن.(ٗ)، وعكرمة(ٖ). وروي عن انس(ٕ)

 .(٘)[، أي:" وألصرَفنَّ َمن تبعنً منهم عن الحك"5ٔٔ}َوأَلُِضلَّنَُّهْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(٘)الحك"

 . (ٙ)لال ابن عباس: "ٌرٌد من  سبٌل الهدى"
 .(2)ولال الكلبً: ألضلنهم عن الحك "

 .(1)ألؼوٌنهم" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
 .(5)ٌعنً: عن الهدى والحك" لال السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: اإلٌمان" لال الماوردي:" 
بالدعاء إلى الضبللة والتزٌٌن والوسوسة ولو كان إنفاذ الضبللة إلٌه لال النسفً:أي:" 

 .(ٔٔ)ألضل الكل"

                                                             
(ٔ) . 
 . ]هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم[.ٕ٘ٔ/5(:ص1ٗٗٓٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/5(:ص5ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/5(:صٕٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .52التفسٌر المٌسر: (٘)
 .52، وتنوٌر الممباس بهام  المصحؾ : ٕٗٓ/ ٕوزاد المسٌر: ، ٔٓٔ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
 .ٔٓٔ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (2)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (1)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٖٓ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔٔ)
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فإن لال لابل: كٌؾ نسب إلٌه اإلضبلل، ولٌس إلٌه الضبللة؟ للنا:  لال السمعانً:" 
معناه: التزٌٌن والدعوة إلى الضبللة، ولد لال: بعثت داعٌا، ولٌس إلى من الهداٌة شا، وبعث 

 .(ٔ)الشٌطان مزٌنا، ولٌس إلٌه من الضبللة شا "
 ًّ  .(ٕ)«وأضلهم:»وفً لراءة أب

 .(ٖ)[، أي:" وألِعَدنَّهم باألمانً الكاذبة"5ٔٔ]النساء :  }َوأَلَُمنٌَِّنَُّهْم{لوله تعالى: 
 .(ٗ)ٌعنً: بطول األمل فً الدنٌا لٌإثروها على اآلخرة" لال الماوردي:" 
أي:أجمع لهم مع اإلْضبَلل أن أوِهمهم أنهم ٌنالون من اآلخرة حظاً، َكَما  لال الزجاج:" 

لال: }َوَزٌََّن لَُهُم الَشٌَطاُن أعَمالَهْم{
(٘)"(ٙ) . 

 .(2)أي: بؤنهم ال عذاب علٌهم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(1)ٌعنً: ألخبرنهم بالباطل أنه ال جنة وال نار وال بعث" لال السمرلندي:" 
وألمنٌنهم أنه ال جنة، وال نار، وال بعث. ولال بعضهم: وألمنٌنهم أي  لال الثعلبً:أي:" 

 .(5)ألمً فً للوبهم الهٌمنة"
وأللمٌن فً للوبهم األمانً الباطلة من طول األعمار وبلوغ  النسفً:أي:"لال  
 .(ٓٔ)اآلمال"
أي: مع اإلضبلل، ألمنٌنهم أن ٌنالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الؽرور  لال السعدي:" 

بعٌنه، فلم ٌمتصر على مجرد إضبللهم حتى زٌن لهم ما هم فٌه من الضبلل. وهذا زٌادة شر إلى 
 .(ٔٔ)ملوا أعمال أهل النار الموجبة للعموبة وحسبوا أنها موجبة للجنة"شرهم حٌث ع

 ًّ  .(ٕٔ)«وأمنٌهم:»وفً لراءة أب
ِّكُنَّ آذَاَن اأْلَْنعَاِم{ ]النساء : لوله تعالى:  أي وآلمرنهم بتمطٌع  [، أي:"5ٔٔ}َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُبَت

 .(ٖٔ)آذان األنعام"

عُنََّها نُسكاً ألوثانهم كالبحٌرة والساببة" لال الماوردي:"  أي: لٌَُمَّطِ
(ٔٗ). 

البتن المطع والتبتٌن للتكثٌر والتكرٌر أي ألحملنهم على أن ٌمطعوا آذان  لال النسفً:" 
األنعام وكانوا ٌشمون آذان النالة إذا ولدت خسمة أبطن وجاء الخامس ذكراً وحرموا على أنفسهم 

 .(٘ٔ)االنتفاع بها"
وآلُمرنَهم بِتَْبتٌِِن آذان األنعام فلٌبتكَُن، أي ٌشِممُن، ٌمال  -وَّللاَّ أعلم  -كانه  الزجاج:"لال  

ً إِذا لطعته، وبِتَْكة وبِتَُن، مثل لطعة ولطع، وهذا فً البَِحٌرةِ، كانت  بتْكُت الشًَء أْبتِكه بَتْكا
ذن النالة وأمتنعوا من االنتفاع الجاهلٌة إِذا ولدت النالة خمسة أبطن فكان الخامس ذَكراً شموا أ

بها ولم تطرد عن ماٍء وال مْرًعى، وإِذا لمٌها المْعً لم ٌركبها. فهذا تؤوٌل: }فَلٌََُبتِّكُنَّ آذَاَن 
َل لهم إِبلٌس أن فً تركها ال ٌنتفع بها لربة ِإلى هللا" اأْلَْنعَاِم{. َسوَّ
(ٔٙ). 

                                                             
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .15ٕ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٕ)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .[1ٖ، العنكبوت:ٕٗ]النمل : (٘)
 .5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .11ٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (ٓٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .15ٕ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٕٔ)
 .1ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٗٔ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (٘ٔ)
 .ٓٔٔ-5ٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
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ٌُِّرنَّ لوله تعالى:  ِ{ ]النساء :  }َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُؽَ [، أي:" وألدعونَّهم إلى تؽٌٌر 5َٔٔخْلَك َّللاَّ
 .(ٔ)خلك هللا فً الفطرة"

لٌل إِن معناه أن هللا خلك األنعام لٌركبوها وٌؤكلوها فحرموها على  لال الزجاج:" 
أَنفَسِهم، وخلك الشمس والممر واألرض والحجارة سْخرة للناس ٌْنتَفعون بها فعبدَها المشِركون، 

، ألن هللا فطر الخلك على اإِلسبلم، خلمهم من بطن آَدَم كالذر، فؽٌر ، أي ِدٌَن َّللاَّ وا خلك َّللاَّ
ا لوله: }اَل  وأشهَدهُْم أنه ربهم فآمنوا، فمن كفر فمد ؼٌر فِْطَرة هللا التً فََطَر الناَس علٌها، فؤمَّ

ٌْمِدر أحد أن ٌُبَدل معنى صحة  ، فإنَّ معناهُ ما خلمه هللا هو الصحٌح، ال(ٕ)تَبدٌَل ِلَخلك هللا{
 .(ٖ)الدٌن"
ِ{ ]النساء : وفً لوله تعالى:   [، وجوه:5ٔٔ}َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخْلَك َّللاَّ

، (ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)-فً إحدى الرواٌات-أحدها : ٌعنً دٌن هللا، وهذا لول ابن عباس
، وابن (ٔٔ)، وإبراهٌم(ٓٔ)-فً إحدى الرواٌات-وعكرمة، (5)، ومجاهد(1)، والسدي(2)والضحان
 .(ٙٔ)، والواحدي(٘ٔ)، والزجاج(ٗٔ)، واختٌار الطبري(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)أبً بزة

، (5ٔ)، وعكرمة(1ٔ)، وأنس(2ٔ)والثانً : أنه أراد به خصاء البهابم، وهذا لول ابن عباس أٌضا
 .(ٕٓ)وشهر بن جوشب

 .(ٕٕ)، والحسن(ٕٔ)والثالث : أنه الوشم ، وهو لول ابن مسعود
صات والُمتَفَلِّجات للحسن  لال ابن مسعود : "لعن هللا الَواِشَرات والُمْستَْوِشَمات والُمتَنَّمِ

ٌرات خلك هللا" المؽِّ
(ٕٖ). 
أن معناه:"دٌن هللا، وذلن لداللة اآلٌة األخرى على أن ذلن معناه ،  -وهللا أعلم-والراجح

ِ الَِّتً  ٌُن اْلَمٌُِّم{، ]سورة الروم : وهً لوله :}فِْطَرةَ َّللاَّ ِ ذَِلَن الّدِ َها ال تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاَّ ٌْ فََطَر النَّاَس َعلَ
[، وإذا كان ذلن معناه ، دخل فً ذلن فعل كل ما نهى هللا عنه : من ِخَصاِء ما ال ٌجوز ٖٓ

ّلِ ما خصاإه ، ووشم ما نهى عن وشمه َووْشِره ، وؼٌر ذلن من المعاصً ودخل فٌه ترن ك
أمر هللا به. ألن الشٌطان ال شن أنه ٌدعو إلى جمٌع معاصً هللا وٌنهى عن جمٌع طاعته. فذلن 

معنى أمره نصٌبَه المفروَض من عباد هللا ، بتؽٌٌر ما خلك هللا من دٌنه"
(ٕٗ). 

                                                             
 .52التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 [.ٖٓ]سورة الروم: (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .2ٕٔ/5(:صٖٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٔ/5(:ص2٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٓ/5(:ص1ٕٗٓٔ(، و)25ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٓ/5(:ص21ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/5(ص2ٖٗٓٔ)-(5ٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٔ/5(:ص2ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/5(:صٙٙٗٓٔ)-(ٗٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٔ/5(:ص22ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/5(:ص1ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٕٕ/5انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٓٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .ٖٓٔ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٙٔ)
 .2ٕٔ/5(:صٔٙٗٓٔ(، و)ٓٙٗٓٔ، و)ٕ٘ٔ/5(:ص1ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٕ٘ٔ/5(:ص5ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/5(:صٕٙٗٓٔ، و)2ٕٔ-ٕٙٔ/5(:ص2٘ٓٔ)-(ٗ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .ٕٙٔ/5(:صٖ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/5(:ص15ٗٓٔ)-(12ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/5(:ص1ٙٗٓٔ)-(1ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٕ)
 .ٕٕٔ/5(:ص11ٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖٕ)
 .ٕٕٕ/5تفسٌر الطبري: (ٕٗ)
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ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  ًٌّا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌَْطاَن َوِل أي ومن ٌتول  :"[، أي5ٔٔ}َوَمْن ٌَتَِّخِذ الشَّ
 .(ٔ)الشٌطان وٌطْعه وٌترن أمر هللا"

 .(ٕ)أي: ٌوالٌه باتباعه" لال السمعانً:" 
أي: ٌعبد الشٌطان وٌطٌعه، }من دون هللا{، ٌعنً: ترن أمر هللا تعالى  لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)وطاعته"
هللا  لال البٌضاوي:" بإٌثاره ما ٌدعو إلٌه على ما أمر هللا به ومجاوزته عن طاعة 

 .(ٗ)سبحانه وتعالى إلى طاعته"
ٌرٌد من ٌُطعه فٌما ٌدعو إلٌه من الضبلل، فكل من أطاعه فهو ولً له  لال الواحدي:" 

وإن لم ٌمصد أن ٌتواله، كما ٌكون مطٌعًا له وإن لم ٌمصد أن ٌطٌعه، بموافمته إلرادته، وإجابته 
ًٌا ناصًرا معًٌنا"إلى ما دعاه إلٌه، فهو ٌعمل عمبًل ٌُعٌنه علٌه الشٌطان ، وكان الشٌطان له ول

(٘). 
 .(ٙ)[، أي:" فمد هلن هبلًكا بٌِّنًا"5ٔٔ}فَمَْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبٌِنًا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(2)أي: ضل ضبلال مبٌنا بٌنا عن الحك" لال السمرلندي:" 
 .(1)إذا ضٌع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة بمكان من النار" لال البٌضاوي:" 
 الفوائد:

لو كانت الضبللة إلى إبلٌس ، إذ التزٌٌن والوسوسةإن الشٌطان لٌس له من اإلضبلل إال  -ٔ
 .ألضل جمٌع الخلك

 {.َوأَلَُمنٌَِّنَُّهْم  ومن مكاٌد الشٌطان تسوٌؾ التوبة وتؤخٌرها، ٌإخذ من لوله:}-ٕ
 .الوشم والوسم والخصاء إال ما أذن فٌه الشارعحرمة -ٖ
 

 المرآن

ْيَطاُن إاِل  غُُروًرا )  [ٕٓٔ({ ]النساء : ٕٓٔ}يَِعُدهُْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدهُُم الش 
 التفسٌر:

ٌعد الشٌطان أتباعه بالوعود الكاذبة، وٌؽرٌهم باألمانً الباطلة الخادعة، وما ٌَِعدهم إال خدٌعة ال 
 ها، وال دلٌل علٌها.صحة ل
 .(5)"[، أي:" ٌعد الشٌطان أتباعه بالوعود الكاذبةٕٓٔلوله تعالى:}ٌَِعُدهُْم{ ]النساء :  
 .(ٓٔ)ٌعدهم المواعٌد الباطلة وٌمنٌهم األمانً العاطلة" لال الشوكانً:" 
ٌعد الشٌطان الَمِرٌد أولٌاءه الذٌن هم نصٌبُه المفروض:أن ٌكون لهم  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)نصًٌرا ممن أرادهم بسوء ، وظهًٌرا لهم علٌه ، ٌمنعهم منه وٌدافع عنهم"
المعنى: ٌعدهم أباطٌله وترهاته من المال والجاه والرٌاسة، وأن ال بعث  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)ا فً الخٌر"وال عماب، وٌوهمهم الفمر حتى ال ٌنفمو
لال أهل المعانً: معنى وعد الشٌطان ما ٌصل مفهومه إلى للب  لال الواحدي:" 

اإلنسان، من نحو ما ٌجده من أنه سٌطول عمرن، وتنال من الدنٌا لذتن، وستعتلً على أعدابن، 
 فإنما الدنٌا دول، فستدور لن كما دارت لؽٌرن، وكل هذا ؼرور وتمنٌة وتطوٌل لؤلمل، وسٌهجم
                                                             

 .1ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .51/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/2التفسٌر البسٌط: (٘)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .51/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .52التفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙ٘/ٔفتح المدسر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/٘تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
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عن لرٌب علً األجل، ولد أبطل أٌام عمره فً رجاء ما لم ٌدرن منه شٌبًا، فالعالل من لم ٌعرج 
على هذا، وجدًّ فً الطاعة ما أمكنه، وعلم أنه سٌنمطع عن الدنٌا لرٌبًا، وعّد نفسه من 

 .(ٔ)الموتى"
ٌَْطاُن ٌَ  وعده لد ٌكون بالتخوٌؾ كما لال هللا تعالى: لال السمعانً:"  ِعُدكُُم اْلفَْمَر{ }الشَّ
[، ولٌل: أنه ٌتمثل فً صورة اآلدمً، فٌعد، وٌمنى، وكان لد ظهر ٌوم بدر فً 1ٕٙ]البمرة : 

صورة سرالة بن مالن بن جعشم وظهر فً الٌوم الذي اجتمعت فٌه لرٌ ، وتشاوروا فً 
 .(ٕ)إخراج النبً، فً صورة شٌخ من نجد"

 .(ٖ)"[،أي:" وٌؽرٌهم باألمانً الباطلة الخادعة ٕٓٔلوله تعالى:}َوٌَُمّنٌِِهْم{ ]النساء :  
 .(ٗ)وٌمنٌهم الظفر على من حاول مكروههم والفَلَج علٌهم" لال الطبري:أي:" 
من ذلن تمنى اإلنسان لضاء الشهوات، واعلم أن اإلنسان ال ٌإاخذ بؽلبة  لال السمعانً:" 

الشهوة، واشتهاء الشهوات؛ ألن ذلن شا جبل علٌه، وٌإاخذ بالتمنً، وذلن أن ٌتمنى خمرا 
 .(٘)لٌشربه، أو امرأة؛ لٌزنً بها، فذلن من المعصٌة، وٌإاخذ به"

ُدُهْم{ أال ٌلمون خًٌرا، }َوٌَُمنٌِِّهْم{ وذكر فً عدة من كتب التفسٌر }ٌَعِ  لال الواحدي:" 
 الفمر، فبل ٌنفمون فً خٌر.

وهذا صحٌح فً المعنى، من حٌث إن الشٌطان لد ٌخوؾ اإلنسان بالفمر، فٌمسن عن 
الوعد إنما ٌستعمل فً الخٌر، وما ٌكون فً  اإلنفاق فً الطاعة، ولكنه باطل من حٌث اللؽة؛ ألن

 الصحٌح، وإن كان ٌستعمل الوعد فً الشر نادًرا.الشر لٌل فٌه: ٌوعد، هذا هو 
والتمنٌة معناه: تسوٌل المنٌة، وهً ما ٌتمناه اإلنسان، وال ٌتمنى الفمر، إنما ٌتمنى الؽنى 

 .(ٙ)وكثرة المال فً ؼالب العادة"
ٌَْطاُن إِالَّ ؼُُروًرا{ ]النساء :   م إال أي وما ٌعده [، أي:"ٕٓٔلوله تعالى:}َوَما ٌَِعُدهُُم الشَّ

 .(2)"خدٌعة وباطبلً وضبلالً 
 .(1)لال المرطبً: أي: خدٌعة" 
 .(5)أي: باطبل" لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)أي: إال ما ٌؽرهم بإٌهام النفع فٌما فٌه الضر" لال الواحدي:" 
أي: وما ٌعدهم الشٌطان بما ٌولعه فً خواطرهم من الوساوس الفارؼة  لال الشوكانً:" 

 .(ٔٔ)إال ؼرورا ٌؽرهم به، وٌظهر لهم فٌه النفع وهو ضرر محض"
وما ٌعد الشٌطان أولٌاَءه الذٌن اتخذوه ولًٌّا من دون هللا إال باطبل،  لال الطبري:أي:" 

ألنهم كانوا ٌحسبون أنهم فً اتخاذهم إٌاه ، {ؼروًرا}وإنما جعل ِعَدته إٌاهم جل ثناإه ما وعدهم 
ولًٌّا على حمٌمٍة من ِعَداته الكذب وأمانٌه الباطلة ، حتى إذا حصحص الحك ، وصاروا إلى 

 ًَ َ َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ َوَوَعْدتُكُْم فَؤَْخلَْفتُكُْم َوَما َكاَن ِل ٌْكُ الحاجة إلٌه ، لال لهم عدّو هللا : }إِنَّ َّللاَّ ْم َعلَ
َما أَْنتُْم ِمْن سُْلَطاٍن إِال أَْن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً فَبل تَلُوُمونًِ َولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أََنا بُِمْصِرِخكُْم وَ 

ًَّ إِنًِّ َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِنً ِمْن لَْبُل{، ]سورة إبراهٌم :  [. وكما لال للمشركٌن ٕٕبُِمْصِرِخ
ا تََراَءِت اْلِفبَتَاِن{، ببدر ، و لد زٌَّن لهم أعمالهم :}ال َؼاِلَب لَكُُم اْلٌَْوَم ِمَن النَّاِس َوإِنًِّ َجاٌر لَكُْم فَلَمَّ

                                                             
 .٘ٓٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٔ)
 .1ٔٗٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٗٔتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٙ)
 1ٕٕ، وصفوة التفاسٌر:52التفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖ٘/٘تفسٌر المرطبً: (1)
 .15ٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (5)
 .٘ٓٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
 .5ٙ٘/ٔفتح المدٌر: (ٔٔ)
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ٌِْه َولَاَل إِنًِّ  وحصحص الحّك ، وعاٌن ِجّد األمر ونزول عذاب هللا بحزبه: }نََكَص َعلَى َعِمَب
ُ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{، ]سورة األنفال : بَِريٌء ِمْنكُْم إِّنًِ أََرى َما ال تَرَ  َ َوَّللاَّ [ ، 1ْٗوَن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ

فصارت ِعَداته ، عُدوَّ هللا إٌاهم عند حاجتهم إلٌه ؼروًرا، }َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء 
َ ِعْنَدهُ  ٌْبًا َوَوَجَد َّللاَّ  .(ٔ)["5ٖفََوفَّاهُ ِحَسابَهُ{ ]سورة النور :  َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم ٌَِجْدهُ َش

 .(ٕ)إنما سمً الشٌطان، ألنه تشٌطن" لال عكرمة:" 
 .(ٖ)الؽرور: إٌهام الوصول إلى النفع من موضع الضر" لال السمعانً:" 
باطن مكروه أو مجهول،  الؽرور ما رأٌت له ظاهرا تحبه وفٌة لال ابن عرفة:" 

 .(ٗ)على محاب النفس، ووراء ذلن ما ٌسوء"والشٌطان ؼرور، ألنه ٌحمل 
 الفوائد:

 سبلح الشٌطان العدة الكاذبة واألمنٌة الباطلة، والزٌنة الخادعة. -ٔ
إلى لضاء الشهوة وطلب الرٌاسة ونحو ذلن، وال ٌدعو إلى  الشٌطان إنما ٌدع لال الخازن:"-ٕ

معرفة هللا تعالى، وال إلى عبادته وتلن األشٌاء التً ٌدعو إلٌها خٌالٌة ال حمٌمة لها وال تحصل 
إال بعد متاعب ومشاق عظٌمة، وإذا حصلت كانت سرٌعة الذهاب واالنمضاء وٌنؽصها الموت 

 .(٘)"شٌاء بهذه الصفة كانت الرؼبة فٌها ؼروراوالهرم وؼٌر ذلن، وإذا كانت هذه األ
 ومكاٌده. لتخلص من وساوس الشٌطانل -هلالج لج-اإلنسان بحاجة إلى عون هللا إن  -ٖ

 المرآن
 [ٕٔٔ({ ]النساء : ٕٔٔ}أُولَئَِن َمؤَْواهُْم َجَهن ُم َواَل يَِجُدوَن َعْنَها َمِحيًصا )

 التفسٌر:
 عنها معدال وال ملجؤً.أولبن مآلهم جهنم، وال ٌجدون 

 .(ٙ)[، أي:" أولبن مآلهم جهنم"ٕٔٔلوله تعالى:}أُولَبَِن َمؤَْواهُْم َجَهنَُّم{ ]النساء :  

 .(2)لال الثعلبً: اي:" مصٌرهم جهنم" 
هإالء الذٌن اتخذوا الشٌطان ولًٌّا من دون هللا، مصٌرهم الذٌن  لال الطبري:أي:" 

 .(1)ٌصٌرون إلٌه جهنم"
 .(5)ٌعنً: الذٌن ٌطٌعون الشٌطان مصٌرهم إلى جهنم" السمرلندي:"لال  
[، اي:" وال ٌجدون عنها معدال ٕٔٔلوله تعالى:}َواَل ٌَِجُدوَن َعْنَها َمِحًٌصا{ ]النساء :  
 .(ٓٔ)وال ملجؤً"
 .(ٔٔ)لال الثعلبً: أي:" مانعا" 
 .(ٕٔ)أي: مفرا ومعدال عنها" لال البؽوي:" 
 .(ٖٔ)ا وال ملجؤ بل هم خالدون فٌها أبد اآلباد"أي: مخلص لال السعدي:" 
َمْعِدال ٌعِدلون  -إذا صٌّرهم هللا إلٌها ٌوم المٌامة  -ٌمول:ال ٌجدون عن جهنملال الطبري:" 
 .(ٗٔ)إلٌه"

                                                             
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/5/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٓٓٔ/ٗ(:ص511٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/٘تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٖتفسٌر الخازن: (٘)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٕ٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (5)
 .52التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .15ٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 .(ٔ)أي: ال ٌجدون عنها َمْعِداًل وال َمْلجؤ" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)أي: مفرا ومهربا" لال السمرلندي:" 
ٌمال منه:حاص فبلن عن هذا األمر مفعول من حاص إذا راغ ونفر، «: المحٌص»و  

ًٌْصا وُحٌُوًصا، إذا عدل عنه، ٌَِحٌص َح
، ومنه خبر ابن عمر أنه لال : "بعث رسول هللا صلى (ٖ)

ٌْصة" ملسو هيلع هللا ىلص سِرٌّة كنت فٌهم ، فلمٌنا المشركٌن فِحْصنا َح
 : (٘)ًومنه لول جعفر بن علبة الحارث، (ٗ)

 : (٘)ًالحارث
 ولم أدر إن حصنا من الموت حٌصة           كم العمر باق والمدى متطاول

 :(ٙ)[، ٌحتمل وجهٌنٕٔٔلوله تعالى:}َواَل ٌَِجُدوَن َعْنَها َمِحًٌصا{ ]النساء :  و 
 أحدهما: ال بد لهم من ورودها.

 ملجؤوالثانً: التخلٌد الذي أوعد به الكفار، فبل ٌخرجون عنها، وال ٌجدون منها 
 الفوائد:

الذٌن ٌعطون والٌتهم للشٌطان، وٌخسرون فطرتهم السلٌمة، ونفوسهم المستمٌمة، وعمولهم إن -ٔ
 .المدركة، تحت سلطان األمانً الكاذبة واألوهام الخادعة

اَل ٌكون لهم مؤوى ٌوم المٌامة ؼٌر جهنم. وال ٌجدون ملجؤ دونها ٌلجؤون إلٌه، فبل مفر منها -ٕ
جزاء إضرارهم لفطرتهم وانحرافهم عن الجادة، وٌرمٌهم بؽرور الشٌطان، وال مهرب، وذلن 

وإن ذلن ٌتبعه األذى لبنً اإلنسان، وتركهم عبادة الدٌان، واإلعراض عن الحك، إذا جاءهم به 
 .رسل هللا تعالى، وأنهم اَل معدل لهم عنها وال مهرب
 المرآن

اِلَحاِت سَ  نُْدِخلُُهْم َجن اٍت تَْجِر  ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا }َوال ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 
ِ لِياًل ) ِ َحمًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن ّللا   [ٕٕٔ({ ]النساء : َٕٕٔوْعَد ّللا 

 التفسٌر:
 -بفضله- والذٌن َصَدلوا فً إٌمانهم باهلل تعالى، وأتبعوا اإلٌمان باألعمال الصالحة سٌدخلهم هللا

جنات تجري من نحت أشجارها األنهار ماكثٌن فٌها أبًدا، وعدا من هللا تعالى الذي ال ٌخلؾ 
 وعده. وال أحد أصدق من هللا تعالى فً لوله ووعده.

اِلَحاِت{ ]النساء :   [، أي: والذٌن َصَدلوا فً ٕٕٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(2)تعالى، وأتبعوا اإلٌمان باألعمال الصالحة"إٌمانهم باهلل 

 .(1)ولم ٌتبعوا الشٌطان فً األمر بالكفر" لال النسفً:أي:"
 .(5)أي: والذٌن صدلت للوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخٌرات" لال الماسمً:"

 .(5)الخٌرات"
 .(ٓٔ)لال ابن عباس:"ٌمول : أدوا فرابضً"
 .(ٔٔ)هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر"وعنه أٌضا: "األعمال الصالحة: سبحان 

                                                             
 .ٔٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٕ، والمحرر الوجٌز:ٕٕٙ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٙ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗ/ ٕالمصون:، و الدر  ٖٗٙ/ ٖ، وانظر: البحر المحٌط:1/ ٔدٌوان الحماسة:(٘)

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت، ٌمول: لم ندر إن حدنا عن المتال الذي فٌه الموت، وعدلنا عنه، كم ٌكون 
 .بماإنا؟! فلم نحٌد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا المتال لم نع  إال للٌبل

 .ٙٓٔ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
 .1ٕٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (5)

.٘ٙٗ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)  
.ٗٙٙ/ٕ(:ص52ٖ٘(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)  
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أي: صدلوا باهلل تعالى والرسول والمرآن، وأدوا الفرابض، وانتهوا عن  لال السمرلندي:"
 .(ٔ)المحارم"

وا له بالوحدانٌة ، ولرسوله صلى هللا  لال الطبري:أي:" والذٌن صّدلوا هللا ورسوله ، وألرُّ
 .(ٕ)فرابض هللا التً فرضها علٌهم" علٌه وسلم بالنبوة،  وأدَّوا

[، أي:" سٌدخلهم ٕٕٔلوله تعالى:}َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]النساء :  
 .(ٖ)جنات تجري من نحت أشجارها األنهار" -بفضله-هللا 

ًء بما عملوا فً ٌمول : سوؾ ندخلهم ٌوم المٌامة إذا صاروا إلى هللا ، جزا لال الطبري:" 
 .(ٗ)الدنٌا من الصالحات بساتٌن }تجري من تحتها األنهار{

أي: من تحت ؼرفها ومساكنها األنهار أنهار الخمر والماء واللبن  لال الماسمً:" 
 .(٘)والعسل"

 .(ٙ)لال السعدي:" وتلن الجنة فٌها األنهار الجارٌة التً تسمٌها من ؼٌر مإنة"
كلمة }أنهار{ أن الماء عذب، وجمع }األنهار{ باعتبار تفرلها فً لال ابن عثٌمٌن:" وظاهر 

الجنة، وانتشارها فً نواحٌها؛ إذاً ٌعتبر هذا البستان كامبلً من كل النواحً: نخٌل، وأعناب، 
.(2)ومٌاه، وثمرات؛ وهو أٌضاً جنة كثٌرة األشجار، واألؼصان، والزروع، وؼٌر ذلن "  

.(1)ٌعنً: المساكن تجري أسفلها أنهارها" لال أبو مالن:"  
.(5)ٌعنً: البساتٌن تجري من تحتها األنهار" لال مماتل:"  

.(ٓٔ)أي: من تحت الؽرؾ والمساكن" لال البؽوي:"  
.(ٔٔ)المعنى: تجري من تحتها مٌاه األنهار، ألن الجاري على الحمٌمة الماء" لال الزجاج:"  
أنهار الجنة تجري فً ؼٌر أخدود، وثمرتها كالمبلل، كلما نزعت ثمرة عادت  لال مسروق:"

.(ٕٔ)مثلها أخرى، العنمود اثنا عشر ذراعا"  

. وعنه أٌضا:" أنهار الجنة تفجر من (ٖٔ)عبد هللا: "الجنة سجسج ال حر فٌها وال برد" لال
 .(ٗٔ)جبل مسن"

 .(٘ٔ)بالٌاء« سٌدخلهم»بالنون، ولرأت فرلة: « سندخلهم»ولرأت فرلة: 
 .(ٙٔ)[، أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا"ٕٕٔلوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]النساء : 

 .(2ٔ)أي: ممٌمٌن فً الجنة. ال ٌموتون وال ٌخرجون منها أبدا" لال الماسمً:"
 .(1ٔ)ال ٌموتون" لال سعٌد بن جبٌر، ومماتل:"ٌعنً:

 .(5ٔ)لال: ال انمطاع"، }َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ عن ابن عباس:"و

                                                             
 .ٖٓٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2ٕٕ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (٘)

.٘ٔٔ/ٔتفسٌر السعدي: ( ٙ)  
.ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)  

 .51ٗ/ٖ(:صٖٓ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٖٔ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٕٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .51ٗ/ٖ(:صٗٓ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .51ٖ/ٖ(:صٔٓ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .51ٖ/ٖ(:صٕٓ٘٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘ٔ)
 .1ٕٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (2ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ، وتفسٌر مماتل بن سلٌمان:51ٗ/ٖ(:ص٘ٓ٘٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .51ٗ/ٖ(:صٙٓ٘٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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وهم خالدون فٌها أبدا ، ال ٌحولون وال ٌزولون وال ٌبؽون عنها  لال ابن كثٌر:أي:"
 .(ٔ)حوال"

طول الرجل من أهل الجنة سبعون مٌبل، وطول المرأة ثبلثون مٌبل،  لال سعٌد بن جبٌر:"
ممعدتها جرٌب أرض، وإن شهوته لتجري فً جسدها ممدار سبعٌن عاما، ٌجد اللذة ولو انملب 

 .(ٕ)الرجل من أهل النار كسلسلة لزالت الجبال "
ِ َحمًّا{ ]النساء :   تعالى الذي ال ٌخلؾ  [، أي:" وعدا من هللإٕٔلوله تعالى:}َوْعَد َّللاَّ
 .(ٖ)وعده"
 .(ٗ)مصدران األول مإكد لنفسه والثانً مإكد لؽٌره" لال النسفً:" 
 .(٘)ٌعنً: صدلا أنه منجز لهم ما وعدهم" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي: صدلا وكابنا، أنجز لهم ما وعد لهم من الجنة "لال السمرلندي:" 
 .(2)أي: وعده وعدا، وحك ذلن حما" لال البٌضاوي:" 
 .(1)صدلا والعا ال محالة" لال الماسمً:أي:" 
ٌعنً : ِعَدةٌ من هللا لهم ذلن فً الدنٌا، }حمًّا{، ٌعنً : ٌمٌنًا صادلًا، ال  لال الطبري:" 

كعدة الشٌطان الكاذبة التً هً ؼرور َمْن ُوِعدها من أولٌابه ، ولكنها عدة ممن ال ٌكذب وال 
 .(5)ٌكون منه الكذب، وال ٌخلؾ وعده"

ِ لٌِبًل{ ]النساء :   [، أي:" وال أحد أصدق من هللا ٕٕٔلوله تعالى:}َوَمْن أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ
 .(ٓٔ)تعالى فً لوله ووعده"

 .(ٔٔ)أي: لوال ووعدا" لال السمرلندي:" 
 .(ٕٔ)ال أحد أصدق من هللا" لال المرطبً: المعنى:" 
لجنة والنار والبعث فى أمر ا -عز وجل -فلٌس أحد أصدق لوال منه لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)وؼٌره"
جملة مإكدة بلٌؽة، والممصود من اآلٌة معارضة المواعٌد الشٌطانٌة  لال البٌضاوي:" 

 .(ٗٔ)الكاذبة لمرنابه بوعد هللا الصادق ألولٌابه، والمبالؽة فً توكٌده ترؼٌبا للعباد فً تحصٌله"
منه، وهو تؤكٌد ثالث، وفابدة لال النسفً:" وهو استفهام بمعنى النفً، أي: ال أحد أصدق  

 .(٘ٔ)هذه التوكٌدات ممابلة مواعٌد الشٌطان الكاذبة لمرنابه بوعد هللا الصادق ألولٌابه"
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فً خطبته: "إن أصدق الحدٌث كبلم هللا. وخٌر الهدى هدى 

 .(ٙٔ)ة بدعة وكل بدعة ضبللة. وكل ضبللة فً النار"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وشر األمور محدثاتها. وكل محدث
والممصود من اآلٌة معارضة المواعٌد الشٌطانٌة الكاذبة لمرنابه، بوعد لال الماسمً:"

 .(2ٔ)هللا الصادق ألولٌابه. والمبالؽة فً توكٌده ترؼٌبا للعباد فً تحصٌله"
                                                             

 .1ٖٖ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙٓ/ٕ(:ص5ٔ٘ٔأخرجه ابن المنذر) (ٕ)
 .1ٕٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .51/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (1)
 .2ٕٕ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٕٕ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .55/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗٔ)
 .52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (٘ٔ)
 . (ٖٗ(صحٌح مسلم)ٙٔ)
 .2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (2ٔ)
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 الفوائد:
 باإلٌمان ألنه، جنة وسبب دخولهااإلٌمان الصادق والعمل الصحٌح الصالح هما مفتاح ال -

 هً إذ الجنة؛ لدخول تؤهلت وطهرت زكت وإذا وتطهر، البشرٌة النفس تزكو الصالح والعمل
 .المتمٌن ودار األبرار دار
 صدق وعد هللا تعالى، وصدق لوله عز وجل. -ٕ
 .(ٔ)«وإذا وعد أخلؾ»وجوب صدق الوعد من العبد ألن خلؾ الوعد من النفاق لحدٌث:  -ٖ
 وجوب صدق المول والحدٌث ألن الكذب من النفاق لحدٌث وإذا حدث كذب. -ٗ

 المرآن
 َوِليًّا َواَل }لَْيَس بِؤََمانِيِّكُْم َواَل أََمانِّيِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ ِمْن ُدوِن ّللا ِ 

 [ٖٕٔ({ ]النساء : ٖٕٔنَِصيًرا )
 :التفسٌر

ال ٌُنال هذا الفضل العظٌم باألمانً التً تتمنونها أٌها المسلمون، وال بؤمانً أهل الكتاب من 
الٌهود والنصارى، وإنما ٌُنال باإلٌمان الصادق باهلل تعالى، وإحسان العمل الذي ٌرضٌه. ومن 

ً ٌتولى أمره وشؤنه، وال نصًٌرا  ٌعمل عمبل سٌبًا ٌجز به، وال ٌجد له سوى هللا تعالى ولٌّا
 ٌنصره، وٌدفع عنه سوء العذاب.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
أحدها: لال ابن عباس:" تحاكم أهل األدٌان، فمال أهل التوراة : كتابنا خٌر الكتب، أنزل لبل 
كتابكم ، ونبٌنا خٌر األنبٌاء! ولال أهل اإلنجٌل مثل ذلن ، ولال أهل اإلسبلم : ال دٌن إال اإلسبلم 

نسخ كل كتاب ، ونبٌنا خاتم النبٌٌن ، وأمرتم وأمرنا أن نإمن بكتابكم ، ونعمل بكتابنا! ، كتابنا 
ٌّر بٌن ِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن ٌَْعَمْل سُوًءا ٌُْجَز بِِه{، وخ ًّ ٌَْس بِؤََمانٌِِّكُْم َواَل أََماِن  فمضى هللا بٌنهم فمال:}لَ

ِ َوهَُو ُمْحِسٌن َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنًٌِفا أهل األدٌان؛ فمال: }َوَمْن أَْحَسُن ِدًٌنا ِممَّ  ْن أَْسلََم َوْجَههُ َّلِلَّ
ُ إِْبَراِهٌَم َخِلٌبًل{ َواتََّخذَ َّللاَّ
، (ٙ)، ولتادة(٘)، وأبو صالح(ٗ)وإلى هذا المعنى ذهب مسروق.(ٖ)"(ٕ)

 .(1)، والسدي(2)، والضحان(ٙ)ولتادة
ولن نعذب، فؤنزل هللا:} َمْن ٌَْعَمْل سُوًءا ٌُْجَز ولال مجاهد:" لالت لرٌ : لن نبعث والثانً: 
بِِه{"
 .(ٓٔ). وإلى هذا المعنى ذهب ابن زٌد(5)

والثالث: أن الٌهود والنصارى لالوا: ال ٌدخل الجنة ؼٌرنا، ولالت لرٌ : ال نبعث، فنزلت هذه 
 اآلٌة، هذا لول عكرمة.

مشركً لرٌ ، ألن المسلمٌن لم  أنه عُنً بموله :}لٌس بؤمانٌكم{،" -وهللا أعلم-والراجح 
 ِ ًّ ٌجر ألمانٌهم ذكر فٌما مضى من اآلي لبل لوله : }لٌس بؤمانٌكم{، وإنما جرى ذكر أمان
نصٌب الشٌطان المفروِض ، وذلن فً لوله : }وألمنٌنَّهم وآلمرنهم فلٌبتكن آذان األنعام{، ولوله: 

نٌكم{ بما لد جرى ذكره لبل ، أحكُّ }ٌعدهم وٌمنٌهم{، فإلحاق معنى لوله جل ثناإه: }لٌس بؤما
عاء تؤوٌٍل فٌه ، ال داللة علٌه من ظاهر التنزٌل ، وال أثر عن الرسول صلى هللا  وأولى من اّدِ

 .(ٔٔ)علٌه وسلم ، وال إجماع من أهل التؤوٌل"
                                                             

 .ٕٗٔوصحٌح مسلم: كتاب اإلٌمان، حدٌث رلم  ٖٖصحٌح البخاري: كتاب اإلٌمان، حدٌث رلم (ٔ)
 .[ٕ٘ٔ]سورة النساء : (ٕ)
 ، وسنده ضعٌؾ جداً؛ مسلسل بالعوفٌٌن.ٖٕٓ/5(:ص5ٙٗٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٕ/5(:ص5ٕٗٓٔ)-(5ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/5(:ص51ٗٓٔ(، و)52ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٕ/5(:ص5ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/5(:ص55ٗٓٔ، و)ٖٕٓ/5(:ص5٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/5(:ص5ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
(، ٖٓ٘ٓٔ(، )ٕٓ٘ٓٔ(، )ٓٓ٘ٓٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٕٖٕ/5(:صٔٓ٘ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/5(:ص٘ٓ٘ٓٔ)
 .ٖٖٕ/5(:صٗٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ِ أَْهِل اْلِكتَاِب{ ]النساء :   ًّ ٌَْس ِبؤََمانٌِِّكُْم َواَل أََمانِ أي لٌس ما :" [، أئٖٕلوله تعالى:}لَ
وعد هللا تعالى من الثواب ٌحصل بؤمانٌكم أٌها المسلمون وال بؤمانً أهل الكتاب وإنما ٌحصل 

 .(ٔ)"باإِلٌمان والعمل الصالح
أى: لٌس ٌنال ما وعد هللا من الثواب }بؤمانٌكم{، وال بـ}أمانً أهل  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)الكتاب{"
واتكم وأمانٌكم أٌها المشركون أن تنفعكم األصنام أي: لٌس األمر على شه لال الماسمً:" 

لالوا: نحن أبناء هللا وأحباإه  وال أمانً أهل الكتاب وال على شهوات الٌهود والنصارى حٌث
 .(ٖ)["1ٓ[ لن تمسنا النار إال أٌاما معدودة ]البمرة: 1ٔ]المابدة: 
ل العبرة بطاعة هللا ، أي : لٌس لكم وال لهم النجاة بمجرد التمنً ، ب لال ابن كثٌر:" 

واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام. والمعنى فً هذه الىٌة: أن الدٌن لٌس بالتحلً وال 
بالتمنً ، ولٌس كُّل من ادعى شٌبًا حصل له بمجرد دعواه ، وال كل من لال : "إنه هو الُمحك" 

 .(ٗ)سمع لوله بمجرد ذلن ، حتى ٌكون له من هللا برهان"
 لوالن: [،ٖٕٔ]النساء : {بِؤََمانٌِِّكُمْ إلٌهم بموله: } وفً المشار

 .(٘)أحدهما: أنهم المسلمون على لول األكثرٌن
 .(2)، واختٌار الطبري(ٙ)والثانً: المشركون على لول مجاهد

الخطاب للمسلمٌن، ألنه ال ٌتمنى وعد هللا إال من آمن به، وكذلن ذكر  لال الزمخشري:" 
 .(1)تهم لهم فً اإلٌمان بوعد هللا"أهل الكتاب معهم لمشارك

لال ابن الجوزي:"فؤما أمانً المسلمٌن، فما نمل من لولهم: كتابنا ناسخ للكتب، ونبٌنا 
خاتم األنبٌاء، وأمانً المشركٌن لولهم: ال نبعث، وأمانً أهل الكتاب لولهم: نحن أبناء هللا 

نا خٌر الكتاب، ونبٌنا خٌر األنبٌاء، فؤخبر وأحباإه، وإن النار ال تمسنا إال أٌاما معدودة، وأن كتاب

 .(5)هللا عز وجل أن دخول الجنة والجزاء، باألعمال ال باألمانً"
، وهً: ما ٌتمناه المرء «أفعولة»جمع أمنوٌة، وزنها « : األمانً»لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)وٌطٌع نفسه فٌه"
ِ ولراءة الجمهور: } ًّ الٌاء فٌهما، ولرأ الحسن بن أبً الحسن  { مشددةبِؤََمانٌِِّكُْم َواَل أََماِن

ساكنة الٌاء، وكذلن « لٌس بؤمانٌكم»وأبو جعفر بن المعماع وشٌبة بن نصاح والحكم واألعرج، 
 .(ٔٔ)فً الثانٌة
[، أي:" ومن ٌعمل عمبل سٌبًا ٌنال ٖٕٔلوله تعالى:}َمْن ٌَْعَمْل سُوًءا ٌُْجَز بِِه{ ]النساء :  
 .(ٕٔ)عمابه"
 لوالن :« السوءب»وفً المراد  

 .(٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)، وعابشة(ٖٔ)أحدهما: أنه المعاصً. وهذا معنى لول أبً بن كعب

                                                             
 .1ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (ٖ)
 .2ٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 . وانظر: األلوال فً سبب نزول اآلٌة.2ٙٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/5(:ص٘ٓ٘ٓٔ(، )ٖٓ٘ٓٔ(، )ٕٓ٘ٓٔ(، )ٓٓ٘ٓٔ(، )ٔٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٙٗ/ٔزاد المسٌر: (5)
 .٘ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .1ٕٕ، وصفوة التفاسٌر:51انظر: التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٕٙ/5(:ص1ٓ٘ٓٔ(، و)2ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/5(:ص5ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٕ/5(:صٓٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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 .(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)، وٌحٌى بن أبً كثٌر(ٔ)والثانً: أنه الشرن، لاله ابن عباس
 وفً هذا الجزاء لوالن: 

، (ٗ)كعب أحدهما: أنه عام فً كل من عمل سوءا فإنه ٌجازى به، وهو معنى لول أبً بن
 .(1)، وابن كثٌر(2)، واختاره الطبري(ٙ)، ومجاهد(٘)وعابشة
لال المرطبً:"لال الجمهور: لفظ اآلٌة عام، والكافر والمإمن مجازى بعمله السوء، فؤما  

 . (5)مجازاة الكافر فالنار، الن كفره أو بمه، وأما المإمن فبنكبات الدنٌا"
:}من ٌعمل سوًءا ٌجز به{، لال أبو بكر : ٌا عن عابشة ، عن أبً بكر لال : "لما نزلت 

رسول هللا ، كل ما نَْعمل نإاخذ به ؟ فمال : ٌا أبا بكر، ألٌس ٌُصٌبن كذا وكذا ؟ فهو 
 .(ٓٔ)كفارته"

والثانً: أنه خاص فً الكفار ٌجازون بكل ما فعلوا، فؤما المإمن فبل ٌجازى بكل ما جنى، لاله 
 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)الحسن البصري

روي عن أبً بكر بن أبً زهٌر ، عن أبً بكر الصدٌك أنه لال : "ٌا نبً هللا ، كٌؾ 
الصبلح بعد هذه اآلٌة ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أٌّة آٌة ؟ لال ٌمول هللا :}لٌس بؤمانٌكم وال أمانً أهل 

 : ؼفر هللا لن ٌا أبا بكر! الكتاب من ٌعمل سوًءا ٌجز به{، فما عملناه جزٌنا به ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٖٔ)ألست تمرض ؟ ألست تحزن ؟ ألست تُصٌبن الؤلواء ؟ لال : فهو ما تجزون به!"

، لال: "ٌا رسول هللا ، ما أشد هذه اآلٌة -رضً هللا عنه-أبً بكر وفً رواٌة أخرى عن
 .(ٗٔ)ا جزاء": }من ٌعمل سوًءا ٌجز به{ ؟ لال : ٌا أبا بكر ، إّن المصٌبة فً الدنٌ

وعطاء بن أبً رباح لال : "لما نزلت، لال أبو بكر : جاءت لاصمة الظهر! فمال رسول 
 .(٘ٔ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إنما هً المصٌبات فً الدنٌا"

لالت :"للت ٌا رسول هللا ، إنً ألعلم أشدَّ آٌة فً المرآن!  -رضً هللا عنها-وعن عابشة

: هً هذه اآلٌة ٌا رسول هللا :}من ٌعمل سوًءا ٌجز به{، فمال :  فمال : ما هً ٌا عابشة ؟ للت
 .(ٙٔ)هو ما ٌصٌب العبَد المإمن ، حتى النكبة ٌُْنكبها"

أن كل من عمل سوًءا صؽًٌرا أو كبًٌرا من مإمن أو كافر ، جوزي  -وهللا أعلم-والراجح
ٌستثنً منهم أحد. فهً على به، ]وذلن[ لعموم اآلٌة ]فً[ كلَّ عامل سوء، من ؼٌر أن ٌَُخصَّ أو 

عمومها ، إذ لم ٌكن فً اآلٌة داللة على خصوصها ، وال لامت حجة بذلن من خبر عن الرسول 
 .(2ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-

ِ َوِلًٌّا َواَل َنِصًٌرا{ ]النساء :   [، أي:" وال ٌجد له ٖٕٔلوله تعالى:}َواَل ٌَِجْد لَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 . (1ٔ)لٌّاً ٌتولى أمره وشؤنه، وال نصًٌرا ٌنصره، وٌدفع عنه سوء العذاب"سوى هللا تعالى و

                                                             
 .5ٖٕ/5(:ص1ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .22ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٖٕ/5(:ص5ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/5(:ص1ٓ٘ٓٔ(، و)2ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/5(:ص5ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٕ/5(:صٓٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖٕ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٖٙ/٘تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/5(:صٔ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٕ-2ٖٕ/5(:صٗٔ٘ٓٔ)-(ٔٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/5(:ص2ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/5(:صٖٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 (.5ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .2ٕٗ/5(:صٖٗ٘ٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٙٗ/5(:صٕٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٕٗ/5:ص5ٖٕ/5تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .51التفسٌر المٌسر:( 1ٔ)
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وال ٌجد الذي ٌعمل سوًءا من معاصً هللا وخبلؾ ما أمره به، من  لال الطبري:أي:" 
بعد هللا ، وسواه  }ولًٌّا{ ٌلً أمره، وٌحمً عنه ما ٌنزل به من عموبة هللا، وال ناصًرا ٌنصره 

  .(ٔ)هللا وألٌم نَكاله"مما ٌحّل به من عموبة 
 .(ٕ)لال ابن عباس:" إال أن ٌتوب لبل موته فٌتوب هللا علٌه" 
اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو  لال النسفً:"  ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ وهذا وعٌد للكفار ألنه لال بعده:} َوَمْن 

 .(ٖ)["ٕٗٔأُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَؤُولَِبَن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َواَل ٌُْظلَُموَن نَِمًٌرا{]النساء:
 الفوائد:

 أو التموى والصبر واإلحسان. ما عند هللا ال ٌنال بالتمنً ولكن باإلٌمان والعمل الصالح-ٔ
 ..الجزاء أثر طبٌعً للعمل وهو معنى }َمْن ٌَْعَمْل سُوءاً ٌُْجَز بِِه{ -ٕ

 المرآن
اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَؤُولَئَِن يَْدُخلُوَن اْلَجن ةَ َواَل يُْظلَمُ  وَن }َوَمْن يَْعَمْل ِمَن الص 

 [ٕٗٔ]النساء : ({ ٕٗٔنَِميًرا )
 التفسٌر:

ومن ٌعمل من األعمال الصالحة من ذكر أو أنثى، وهو مإمن باهلل تعالى وبما أنزل من الحك، 
فؤولبن ٌدخلهم هللا الجنة دار النعٌم الممٌم، وال ٌُْنمَصون من ثواب أعمالهم شٌبًا، ولو كان ممدار 

 النمرة فً ظهر النواة.
 سبب النزول:

ِ أَْهِل اْلِكتَاِب { لال مسروق:" ًّ ٌَْس بِؤََمانٌِِّكُْم َوال أََماِن لما نزلت:} لَ
، لال أهل الكتاب: (ٗ)

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْإِمٌن{نحن وأنتم سواء! فنزلت هذه اآلٌة : }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
("٘). 

 .(٘")ُمْإِمٌن{

أبً صالح لال: جلس ناس من أهل اإلٌمان وأهل التوراة وأهل  ولال أبو صالح:"
ٌَْس ِبؤََمانٌِِّكُْم َواَل  اإلنجٌل، فمال هإالء: نحن أفضل، ولال هإالء: نحن أفضل، فؤنزل هللا تعالى: }لَ

ِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن ٌَْعَمْل سُوًءا ٌُْجَز بِِه{ ًّ أََمانِ
}َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن ثم خص هللا أهل اإلٌمان، فؤنزل:  ،(ٙ)
اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن{" ِمَن الصَّ
(2). 

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن{ ]النساء :   [، " ٕٗٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ
 تعالى وبما أنزل من أي :ومن ٌعمل األعمال الصالحة سواًء كان ذكراً أو أنثى وهو مإمن باهلل

 .(1)الحك"
ٌعنً: ٌإدي الفرابض وٌنتهً عن المحارم من رجل أو امرأة، وهو  لال السمرلندي:" 

 .(5)مصدق بالثواب والعماب"
أي: ومن ٌعمل كل ما ٌستطٌع عمله من األعمال التً تصلح بها النفوس  لال المراؼً:" 

كان العامل ذكرا أو أنثى وهو مطمبن الملب فى أخبللها وآدابها وأحوالها االجتماعٌة، سواء 
 .(ٓٔ)باإلٌمان"

                                                             
 .2ٕٗ/5تفسر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٓٔ/ٗ(:ص551٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .51ٖ-52ٖ/ٔتفسٌر النسفً: (ٖ)
 [.ٖٕٔ]سورة النساء: (ٗ)
 . بزٌادة:" لال: ففلجوا علٌهم".2ٖٓٔ-2ٕٓٔ/ٗ(:صٓٓٓٙ، وابن أبً حاتم)1ٕٕ/5(:ص5ٔٗٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 [.ٖٕٔ]سورة النساء: (ٙ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:صٔٓٓٙ، و ابن أبً حاتم)ٖٕٔ-ٖٕٓ/5(:ص52ٗٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .51، والتفسٌر المٌسر:1ٕٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (5)
 .ٙٙٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
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أي بعض الصالحات، أو شٌبا منها، فإن كل أحد ال ٌتمكن من كلها  لال ابو السعود:" 
ولٌس مكلفا به، ولوله: }وهو مإمن{، حال شرط التران العمل بها فً استدعاء الثواب المذكور 

 .(ٔ)تنبٌها على أنه ال اعتداد به دونه"
 .(ٕ)"-عز وجل -}وهو مإمن{، بتوحٌد هللا لال مماتل:" 
أبى أن ٌمبل اإلٌمان إال بالعمل الصالح ، وأبَى أن ٌمبل اإلسبلم إال  لال السدي:" 
 .(ٖ)باإلحسان"
اِلَحاِت{ ]النساء :  ولسبب دخول}   :(ٗ)[، لوالنِٕٗٔمَن{ التبعٌض، فً لوله: }ِمَن الصَّ

أن عباَده المإمنٌن لن ٌُطٌموا أن ٌعملوا جمٌع األعمال الصالحات أحدهما : أن ٌكون هللا لد علم 
، فؤوجب َوعده لمن عمل ما أطاق منها ، ولم ٌحرمه من فضله بسبب ما عجزْت عن عمله منها 

 لّوته.
والثانً: أن ٌكون تعالى ذكره أوجب وعَده لمن اجتنب الكبابر وأدَّى الفرابض ، وإن لصر فً 

تفضبل منه على عباده المإمنٌن ، إذ كان الفضل به أولى ، والصفح  بعض الواجب له علٌه ،
 عن أهل اإلٌمان به أحَرى.

 األولى والثانٌة؟ « من»فإن للت: ما الفرق بٌن  لال الزمخشري:" 
للت: األولى للتبعٌض، أراد: ومن ٌعمل بعض الصالحات ألن كبل ال ٌتمكن من عمل 

ٌعمل منها ما هو تكلٌفه وفً وسعه. وكم من مكلؾ ال كل الصالحات الختبلؾ األحوال، وإنما 
 حج علٌه وال جهاد وال زكاة، وتسمط عنه الصبلة فً بعض األحوال. 

 .(٘)والثانٌة لتبٌٌن اإلبهام فً: }من ٌعمل{"
عن ابن عباس، "أن ابن عمر لمٌه حزٌنا سؤله عن هذه اآلٌة: }ومن ٌعمل من 

 .(ٙ)الصالحات{، لال: الفرابض"

[، أي:" فؤولبن ٌدخلهم هللا الجنة دار ٕٗٔتعالى:}فَؤُولَبَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ{ ]النساء : لوله  
 .(2)النعٌم الممٌم"
فؤولبن العاملون المإمنون باهلل والٌوم اآلخر ٌدخلون الجنة بزكاء  لال المراؼً:أي:" 

 .(1)أنفسهم وطهارة أرواحهم"
 .(5) حر فٌها وال برد"الجنة سجسج: ال عن علممة عن عبدهللا:" 

، بضم الٌاء ونصب الخاء، على «فؤولبن ٌدخلون الجنة»لرأ أبو عمرو وابن كثٌر:
معنى فعل ما لم ٌسم فاعله. ولرأ البالون بنصب الٌاء وضم الخاء، أي ٌدخلون الجنة 

 .(ٓٔ)بؤعمالهم
صون من ثواب أعمالهم [، أي:" وال ٌُْنمَ ٕٗٔلوله تعالى:}َواَل ٌُْظلَُموَن نَِمًٌرا{ ]النساء :  

 .(ٔٔ)شٌبًا، ولو كان ممدار النمرة فً ظهر النواة "
 .(ٕٔ)النمٌر ، الذي ٌكون فً ظهر النواة" لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)النمٌر ، الذي فً وسط النواة" لال عطٌة:" 

                                                             
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابً السعود: (ٔ)
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕٗ/5(:صٖ٘٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص555٘اخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .51التفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٙٔ/٘تفسٌر المراؼً: (1)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:صٖٓٓٙجه ابن ابً حاتم)أخر (5)
 .2ٙ/ٗ،والبحر المحٌط:ٖٔٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٓٔ)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/5(:صٖٙ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٗ/5(:ص2ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ٌعنً: وال ٌنمصون من أعمالهم الحسنة }نمٌرا{، حتى ٌجازوا بها، ٌعنً:  لال مماتل:" 
 .(ٔ)النمٌر الذي فً ظهر النواة التً تنبت منه النخلة"

 النمٌر، النمطه فً ظهر النواة، وهً َمْنبِت النخلة، والمعنى: وال ٌظلمون لال الزجاج:" 
 .(ٕ)ممدار ذلن"
وال ٌظلم هللا هإالء الذٌن ٌعملون الصالحات من ثواِب عملهم ، ممداَر  لال الطبري:أي:" 

النُّمرة التً تكون فً ظهر النَّواة فً الملة ، فكٌؾ بما هو أعظم من ذلن وأكثر ؟ وإنما ٌخبر 
بذلن جل ثناإه عباَده أنه ال ٌبَخسهم من جزاء أعمالهم للٌبل وال كثًٌرا ، ولكن ٌُوفٌِّهم ذلن كما 

 .(ٖ)وعدهم"
وهو النمرة التً على ظهر «: نمٌر»أي: ال ٌنمص من حسناتهم لدر  لال الماسمً:" 

 .(ٗ)النواة. وهذا على سبٌل المبالؽة فً نفً الظلم، ووعد بتوفٌة جزاء أعمالهم من ؼٌر نمصان"
ظاهره: أنه ٌعود إلى ألرب  "}َواَل ٌُْظلَُموَن نَِمًٌرا{ لال ابو حٌان:الضمٌر فً لوله: 
ر وهم المإمنون، وٌكون حكم الكفار كذلن. إذ ذكر أحد الفرٌمٌن ٌدل على اآلخر، أن مذكو

كبلهما ٌجزى بعمله، وألن ظلم المسًء أنه ٌزاد فً عمابه. ومعلوم أنه تعالى ال ٌزٌد فً عماب 
المجرم، فكان ذكره مستؽنى عنه. والمحسن له ثواب، وتوابع للثواب من فضل هللا هً فً حكم 

جاز أن ٌنمص من الفضل. فنفً الظلم داللة على أنه ال ٌمع نمص فً الفضل. وٌحتمل الثواب، ف
 .(٘)أن ٌعود الضمٌر فً: وال ٌظلمون إلى الفرٌمٌن، عامل السوء، وعامل الصالحات"

 .(ٙ)الراجع فً }وال ٌظلمون{، لعمال السوء وعمال الصالحات جمٌعا"لال الماسمً:" 
خص الصالحون بؤنهم ال ٌظلمون وؼٌرهم مثلهم فً فإن للت: كٌؾ  لال الزمخشري:" 
 ذلن ؟ 

 للت: فٌه وجهان:

 أحدهما: أن ٌكون الراجع فً: }وال ٌظلمون{ لعمال السوء وعمال الصالحات جمٌعا.  
والثانً: أن ٌكون ذكره عند أحد الفرٌمٌن داال على ذكره عند اآلخر، ألن كبل الفرٌمٌن مجزٌون 

وألن ظلم المسًء أن ٌزاد فً عمابه، وأرحم الراحمٌن معلوم أنه ال بؤعمالهم ال تفاوت بٌنهم، 
ٌزٌد فً عماب المجرم، فكان ذكره مستؽنى عنه وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل 
هللا هً فً حكم الثواب، فجاز أن ٌنمص من الفضل ألنه لٌس بواجب، فكان نفى الظلم داللة 

 .(2)ل"على أنه ال ٌمع نمصان فً الفض
فإن النمٌر علم فً الملة والحمارة وإذا لم ٌنمص ثواب المطٌع فؤلن ال  لال ابو السعود:" 

ٌزاد عماب العاصً أولى وأحرى كٌؾ ال والمجازي أرحم الراحمٌن وهو السر فً االلتصار 
 .(1)على ذكره عمٌب الثواب"

 الفوائد:
ٌَْعَمْل ِمنَ  لوله الجزاء أثر طبٌعً للعمل وهو معنىأن  -ٔ اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى  }َوَمْن  الصَّ

 َوهَُو ُمْإِمٌن فَؤُولَبَِن ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ{ .
وفى هذه اآلٌة من العبرة والموعظة ما ٌهدم صروح األمانى التً ٌؤوى إلٌها  لال المراؼً:"-ٕ

الكسالى وذوو الجهالة من المسلمٌن الذٌن ٌظنون أن هللا ٌحابى من ٌسمى نفسه مسلما وٌفضله 

                                                             
 .5ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (ٗ)
 .2ٙ/ٗالبحر المحٌط: (٘)
 .1ٖٗ/ٖمحاسن التاوٌل: (ٙ)
 .1ٙ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابً السعود: (1)



ٖٖٕ 
 

على الٌهودي والنصرانً ألجل هذا اللمب، فالذٌن ٌفخرون باالنتساب إلٌه ولد نبذوه وراء 
 .(ٔ)تداء بهدٌه، هم فى ضبلل مبٌن"ظهورهم وجرموا االه

 المرآن
ِ َوهَُو ُمْحِسٌن َوات بََع ِمل ةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوات َخذَ  ْن أَْسلََم َوْجَههُ َّلِل  ُ إِْبَراِهيَم  }َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِمم  ّللا 

 [ٕ٘ٔ({ ]النساء : َٕ٘ٔخِلياًل )
 التفسٌر:

بملبه وسابر جوارحه هلل تعالى وحده، وهو محسن، واتبع دٌن ال أحد أحسن دٌنًا ممن انماد 
علٌه -إبراهٌم وشرعه، ماببل عن العمابد الفاسدة والشرابع الباطلة. ولد اصطفى هللا إبراهٌم 

 واتخذه صفٌّاً من بٌن سابر خلمه. -الصبلة والسبلم
ْن أَْسلََم َوْجَههُ َّلِلَِّ   [، أي:" ال ٕ٘ٔ َوهَُو ُمْحِسٌن{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَمْن أَْحَسُن ِدٌنًا ِممَّ

 .(ٕ)أحد أحسن دٌنًا ممن انماد بملبه وسابر جوارحه هلل تعالى وحده، وهو محسن"
 .(ٖ)ٌعنً: أخلص دٌنه هلل، }وهو محسن{ فً عمله" لال مماتل:" 
أي: ممن أخلص دٌنه هلل، وهو اإلسبلم وشرابعه، ولال، أي فً لممان:  لال التستري:" 

 .(ٗ)[، ٌعنً: ٌخلص دٌنه هلل"ٕٕ}ومن ٌسلم وجهه إلى هللا وهو محسن{ ]لممان: 
 .(٘)لال ابن كٌسان: "ٌعنً: من توجه بعبادته إلى هللا خاضًعا له"

ُد هللا ال ٌُْشِرُن بِِه شٌبً   .(ٙ)ا"لال ابن عباس: ٌرٌُد وهو ٌوّحِ
لال السدي:" ثم فضل هللا المإمن علٌهم، ٌعنً: على أهل الكتاب، فمال: }ومن أحسن 

 .(2)دٌنا ممن أسلم وجهه هلل وهو محسن واتبع ملة إبراهٌم حنٌفا{"
}أسلم وجهه هلل{: أخلص نفسه هلل وجعلها سالمة له ال تعرؾ لها ربا  لال الزمخشري:"

 .(1)عامل للحسنات تارن للسٌبات "وال معبودا سواه، }وهو محسن{: وهو 

. (5)عن أبً العالٌة لوله: "}ممن أسلم وجهه هلل وهو محسن{، ٌمول: من أخلص هلل"
 .(ٓٔ)وروي عن الربٌع بن أنس مثل ذلن

 .(ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر:}ممن أسلم وجهه هلل{، لال: من أخلص }وجهه{، لال:دٌنه"
د ، وإنما شرط فً إسبلم الوجه هلل أن ٌكون لال الواحدي:" }َوهَُو ُمْحِسٌن{، أي: موّحِ

ون باالنمٌاد ألمر هللا وهم ؼٌر محسنٌن، فبل ٌستحمون األجر.  محسنًا، ألن الٌهود والنصارى ٌمرُّ
لال العلماء: وإنِّما صاَر اإلسبلُم أحسَن األدٌاِن، ألنَّ طاعةَ هللا أحسن األعماِل التً تكوُن 

، وَمْن ال ٌضٌك ملكه عن شًء، من العباد، لما فٌها من عبادة من ال  ٌضٌع عنده مثالٌل الذّرِ
 .(ٕٔ)فلهذا كان ال أحد أحسن دٌنًا مَمْن أسلََم وجَههُ هلل بطاعته واالنمٌاِد ألمره"

 : (ٖٔ)فً اآلٌة لوالن« الوجه»وفً 
 أحدهما: أنه الدٌن. 
 والثانً: أنه العمل. 
 فً اآلٌة لوالن: « اإلحسان»وفً تفسٌر 

                                                             
 .ٙٙٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٖتفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٕٔٔ/2التفسٌر البسٌط للواحدي: (٘)
 .ٕٔٔ/2التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٙ)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:ص٘ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٙ٘-1ٙ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:صٙٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٓٔ/ٗ(:صٙٓٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص2ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/2التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٕٔ)
 .21ٗ/ٔاد المسٌر:انظر: ز (ٖٔ)
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 . (ٔ)التوحٌد، لاله ابن عباس أحدهما: أنه
 .(ٕ)والثانً: المٌام هلل بما فرض هللا، لاله أبو سلٌمان الدمشمً
[، أي:" واتبع دٌن إبراهٌم وشرعه، ٕ٘ٔلوله تعالى:}َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنًٌِفا{ ]النساء : 

 .(ٖ)ماببل عن العمابد الفاسدة والشرابع الباطلة"
بذلن: واتبع الدٌن الذي كان علٌه إبراهٌم خلٌل الرحمن ، وأمر به ٌعنً  لال الطبري:"

 .(ٗ)بنٌه من بعده وأوصاهم به ، مستمًٌما على منهاجه وسبٌله"
لال الضحان:" فّضل هللا اإلسبلم على كل دٌن فمال : }ومن أحسن دٌنًا ممن أسلم وجهه 

ٌمبل فٌه عمٌل ؼٌر اإلسبلم ، وهً  هلل وهو محسن{، إلى لوله :}واتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل{، ولٌس
الحنٌفٌّة"
(٘). 

 : (ٙ)وذكر أهل العلم فً اتباع ملة إبراهٌم لوالن
 أحدهما: اتباعه على التوحٌد والطاعة. 

 .(2)والثانً: اتباع شرٌعته، اختاره الماضً أبو ٌعلى
 : (1) [، ألهل اللؽة فٌه لوالنٕ٘ٔولوله تعالى:}َحنٌِفًا{]النساء:

 الحنٌؾ هو المستمٌم.األول: أن 
 .(5)لال الطبري: ")الحنٌؾ(، فإنه المستمٌم من كل شًء"  
ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ: سلٌم، والمهلكة: مفازة،   

 .(ٓٔ)لالوا: فكل من أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً شًء فهو حنٌؾ
ي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى األخرى بؤصابعها، الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذ

 وتحنؾ إذا مال.
 [، ألوال:ٕ٘ٔوفً تفسٌر لوله تعالى:} َحنًٌِفا{ ]النساء :  

، (ٕٔ)الحسن، و(ٔٔ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس
 .(1ٔ)،والسدي(2ٔ)، وعطٌة(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، وعبدهللا بن لاسم(ٗٔ)،وكثٌر بن زٌاد(ٖٔ)ومجاهد

 .(ٕٓ)، والربٌع بن انس(5ٔ)والثانً: أنه اتباع الحك. لاله مجاهد اٌضا
 .(ٕٕ)، وعسى ابن جارٌة(ٕٔ)والثالث: الحنٌؾ: المستمٌم. وهذا لول دمحم بن كعب

                                                             
 .51تنوٌر الممباس" بهام  المصحؾ ص ، و21ٗ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕٔٔ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٔ)
 .21ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔ٘/5(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .21ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .21ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
، 2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٓٓٙو)
 ..2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ،و)2ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٓٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٓٓٙ، و)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ) (ٙٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٓٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )1ٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص5ٓٓٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔوابن أبً حاتم) ،ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:ص5ٓٓٙ، و) ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:صٓٔٓٙ، و) ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:صٓٔٓٙ، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
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 .(ٖ)، وخصٌؾٕ()ومماتل بن سلٌمان،(ٔ)والرابع: معناه: مخلصا. لاله السدي
 .(ٗ)بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وهذا لول ابً لبلبةوالخامس: أن  الحنٌؾ: الذي ٌإمن 

أنه ٌعنً : اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته، لال  -وهللا اعلم-والراجح 
 .(٘)الزمخشري:}الحنٌؾ{:" هو الذي تحنؾ، أى: مال عن األدٌان كلها إلى دٌن اإلسبلم"

ُ ِإْبَراِهٌ  -[، أي:" ولد اصطفى هللا إبراهٌم َٕ٘ٔم َخِلٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:}َواتََّخذَ َّللاَّ
 .(ٙ)واتخذه صفٌّاً من بٌن سابر خلمه" -علٌه الصبلة والسبلم

 .(2)إن هللا اتخذ صاحبكم خلٌل" لال ابن مسعود:" 
 .(1)ٌعنً: محبا" لال مماتل:" 
واتخذ هللا إبراهٌم ولًٌّا" لال الطبري:أي:" 

(5). 
ة ُمحبَّاً له خالص الحب"لال الواحدي:أي:"  سالة والنُّبوَّ ٌَّاً بالّرِ صف

(ٔٓ). 
جعل هللا الخلة إلبراهٌم، والكبلم لموسى، والرإٌة لدمحم صلى هللا علٌهم  لال انس:" 
 .(ٔٔ)أجمعٌن"
 ألوال:« الخلٌل»وفً معنى  

 .(ٕٔ)أحدها: انه الصفً. وهذا لول ابن عباس
 .(ٖٔ)لاله الزجاج والثانً:أنه المحب الذي لٌس فً محبته خلل.

والثالث: أن الخلٌل: الفمٌر، فجابز أن ٌكون إبراهٌم سمً خلٌل هللا بؤنه أحبه محبة كاملة، وجابز 
 .(ٗٔ)أن ٌكون ألنه لم ٌجعل فمره وفالته إال إلٌه. ذكره الزجاج

 .(٘ٔ)من الخلة، والخلة: المودة. لاله ابن األنباري« فعٌل»والرابع:  أن الخلٌل: 
 الخلٌل المحب الذي لٌس فً محبته َخلَل فجابز أن ٌكون إِبراهٌم "لال الزجاج: 

ةً كاِملةً.  سمى خلٌَل هللا بؤنَّه الِذي أحبه هللا واصطفاه محبةً تامَّ

، أي الذي لم ٌَْجَعْل فمره وفالته إِال إِلى هللا  ً الخلٌل الفمٌر، فجابز أن ٌكون فمٌر َّللاَّ ولٌل أٌضا
ِ{، ومثل أن إِبراهٌم الخلٌل مخلصاً فً ذلن، لال هللا ع : }ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ زَّ وجلَّ

الفمٌر إِلى َّللاَّ لول زهٌر ٌمدح هرم بن سنان
(ٔٙ): 

 َوإِْن أَتَاهُ َخِلٌٌل ٌَْوَم َمْسؽَبٍَة             ٌَمُوُل اَل َؼاِبٌب َماِلً َواَل َحَرمُ 
ا معنى الحاجِة، فإِنه االختبلل الذي ٌلحك اإِلنسان فٌما والخلة الصدالة، و  الخلة الحاجة، فؤمَّ

ا الخلة الصدالة فمعناها إنَّه ٌسُد كل محب َخَلَل صاحبه فً المودة وفً الحاجة  ٌحتاج إِلٌه، وأمَّ
 إلٌه، والخلل كل فرجة تمع فً شًء، والِخبَلل الذي ٌتخلل به، وإنما سمً خبلالً ألنه، ٌتبع به

 :(2ٔ)الخلل بٌن األْسناِن، ولول الشاعر
مام صحاح  ونظرن من َخلَِل الستور بؤعٌٍن          مرَضى مخاِلطها الّسِ

                                                             
 .2ٗٓٔ/ٗ(:صٔٔٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٓٔ/ٖ:ص(ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٗٓٔ/ٗ(:صٕٔٓٙ، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٙ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:صٖٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٔ٘/5تفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕٕالوجٌز: (ٓٔ)
 .2٘ٓٔ/ٗ(:صٗٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .21ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٖٔٔ-ٖٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .21ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘ٔ)
 .ٌوم مسؽبة»ورواٌته فً اللسان )خلل(: « ٌوم مسؤلةٍ » ... (، ورواٌته: 5ٔدٌوانه: )(ٙٔ)
 .ٗٔٔ/ٕلم الؾ علٌه، وهو دون نسبة فً معانً المرآن للزجاج: (2ٔ)
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فإن معناه نظرن من الفرُج التً تمع فً الستور، والخلوةُ والخلل ٌرجعان إِلى معنى، 
ل الذي ٌإكل إنما والِخل الطرٌك فً الرمِل معناه أنه انفرجْت فٌِه فرجة فصارت طرٌماً. والخَ 

 .(ٔ)سمً خبلًّ ألنه اختلَّ منه طعم الحبلوة"
 وفً سبب اتخاذ هللا له خلٌبل ثبلثة ألوال: 

 أحدها: أنه اتخذه خلٌبل إلطعامه الطعام.
 ٌا جبرٌل، لم اتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل؟»روى عبد هللا بن عمرو عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

 .(ٕ)«ملال: إلطعامه الطعا
وأخرج ابن ابً حاتم عن عبٌد بن عمٌر لال: "كان إبراهٌم علٌه السبلم ٌضٌؾ الناس،  

فخرج ٌوما ٌلتمس إنسانا ٌضٌفه، فلم ٌجد أحدا فرجع إلى داره فوجد فٌها رجبل لابما، لال: ٌا 
 عبد هللا، ما أدخلن داري بؽٌر إذنً؟ لال: دخلتها بإذن ربها. لال: ومن أنت؟ لال: أنا ملن
الموت أرسلنً ربً إلى عبد من عباده أبشره بؤن هللا اتخذه خلٌبل. لال: من هو؟ فوهللا إن 
أخبرتنً به ثم كان بؤلصى الببلد آلتٌنه، ثم ال أبرح له جارا حتى ٌفرق بٌننا الموت. لال: ذان 
 العبد أنت. لال: أنا؟ لال: نعم. لال: فبما اتخذنً ربً خلٌبل. لال: إنن تعطً الناس وال

 .(ٖ)تسؤلهم"
 .(ٗ)والثانً: أنه اتخذه خلٌبل لكسره األصنام، وجداله لومه، لاله مماتل

والثالث: أن الناس أصابتهم سنة فؤلبلوا إلى باب إبراهٌم ٌطلبون الطعام، وكانت له مٌرة من 
صدٌك له بمصر فً كل سنة، فبعث ؼلمانه باإلبل إلى صدٌمه، فلم ٌعطهم شٌبا، فمالوا: لو 

من هذه البطحاء لٌرى الناس أنا لد جبنا بمٌرة، فملإوا الؽرابر رمبل، ثم أتوا إبراهٌم احتملنا 
علٌه السبلم، فؤعلموه، فاهتم إبراهٌم ألجل الخلك. فنام وجاءت سارة وهً ال تعلم ما كان، 
ففتحت الؽرابر، فاذا دلٌك حواري، فؤمرت الخبازٌن فخبزوا، وأطعموا الناس، فاستٌمظ إبراهٌم، 

ل: من أٌن هذا الطعام؟ فمالت: من عند خلٌلن المصري، فمال: بل من عند خلٌلً هللا عز فما
 .(٘)وجل، فٌومبذ اتخذه هللا خلٌبل. روي ذلن عن ابن عباس

ال أصل له فً المرفوع، إذ جاء للت: وأما الخبر الذي روي عن ابن عباس، فإنه  
 (2)، وهو فً اسباب النزول للواحدي(ٙ)برواٌة أبً صالح عن ابن عباس كما عند ابن الجوزي

برواٌة الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس، وهذا إسناد سالط، الكلبً  (1)وتفسٌر البؽوي
مترون، وأبو صالح لم ٌسمع من ابن عباس، والكلبً وأبو صالح ألرا أنهما كانا ٌكذبان على ابن 

 .(5)عباس
عنه ابن كثٌر فً تفسٌره، ولال: ، ونمله (ٓٔ)ولد ذكر هذا الخبر الطبري بدون إسناد 

 . (ٔٔ)"وفً صحة هذا وولوعه نظر، وؼاٌته أن ٌكون خبرا إسرابٌلٌا ال ٌصدق وال ٌكذب"
"سُّمً خلٌل هللا لشدة محبة ربه ، عز وجل ، له ، لما لام له من أنه  -وهللا اعلم-والراجح

 .(ٕٔ)الطاعة التً ٌحبها وٌرضاها"

                                                             
 .ٖٔٔ-ٖٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
والواحدي فً  من حدٌث عبد هللا بن عمرو، وفٌه ابن لهٌعة والراوي عنه لٌس من العبادلة، 5ٙٔٙالبٌهمً  اخرجه  (ٕ)

، والسٌوطً فً ٔٓٗ/٘، والمرطبً فً تفسٌره:21ٗ/ٔ، وذكره ابن الجوزي فً زاد المسٌر:1ٖٔ-1ٕٔاسباب النزول:
 ذلن. الحدٌث ضعٌؾ والمتن منكر، فإن األمر أعم من،  و2ٓٙ/ٕالدر المنثر:

 .2٘ٓٔ/ٗ(:صٙٔٓٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٔٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .25ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٗٔ-1ٖٔانظر: أسباب النزول للواحدي: (٘)
 .25ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
 .1ٗٔ-1ٖٔانظر: اسباب النزول: (2)
 .5ٕٕ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (1)
 .« ٌزانالم»راجع ترجمتهما فً (5)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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وإنما اتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل ألنه وفى بما أمر به ولام بما ابتلً به،  لال السعدي:"
 .(ٔ)فجعله هللا إماما للناس، واتخذه خلٌبل ونوه بذكره فً العالمٌن"

ولهذا ثبت فً الصحٌحٌن ، من حدٌث  أبً سعٌد الخدري : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما  
ما بعد ، أٌها الناس ، فلو كنت متخذًا من أهل األرض أ»خطبهم فً آخر خطبة خطبها لال : 

 .(ٕ)«"خلٌبل التخذت أبا بكر بن أبً لحافة خلٌبل ولكن صاحبكم خلٌل هللا
وجاء من طرٌك ُجْنُدب بن عبد هللا البََجلً ، وعبد هللا بن َعمرو بن العاص ، وعبد هللا 

 .(ٖ)نً خلٌبل كما اتخذ إبراهٌم خلٌبل"بن مسعود ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هللا اتخذ
عن عكرمة ، عن ابن عباس لال : "جلس ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌنتظرونه ، و

فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم ٌتذاكرون ، فسمع حدٌثهم ، وإذا بعضهم ٌمول : عجبًا إن هللا 
ماذا بؤعجب من أن هللا كلم موسى تكلٌما! ولال اتخذ من خلمه خلٌبل فإبراهٌم خلٌله! ولال آخر : 

لد »آخر : فعٌسى روح هللا وكلمته! ولال آخر : آدم اصطفاه هللا! فخرج علٌهم فسلم ولال : 
سمعت كبلمكم وتعجبكم  أن إبراهٌم خلٌل هللا ، وهو كذلن ، وموسى كلٌمه ، وعٌسى روحه 

ٌب هللا وال فخر ، وأنا حامل لواء الحمد ٌوم وكلمته ، وآدم اصطفاه هللا ، وهو كذلن أال وإنً حب
المٌامة وال فخر ، وأنا أول شافع ، وأول مَشفع وال فخر ، وأنا أول من ٌحرن ِحلَك الجنة ، 
فٌفتح هللا فٌدخلنٌها ومعً فمراء المإمنٌن وال فخر ، وأنا أكرم األولٌن واآلخرٌن ٌوم المٌامة وال 

 .(ٗ)«"فخر
اهٌم داخلة فً ملتنا، وفً ملتنا زٌادة على ملة إبراهٌم، فمن ملة لال الواحدي:" وملة إبر 

"وأكثر ،" (٘)["ٕٗٔإبراهٌم الكلمات العشر فً لوله: }َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهٌَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت{ ]البمرة: 
المفسرٌن لالوا فً تفسٌر الكلمات: إنها عشر خصال عن السنة، خمس فً الرأس وخمس فً 

فالتً فً الرأس: الفرق، والمضمضة، واالستنشاق، ولص الشارب، والسوان. والتً فً الجسد، 

الجسد: تملٌم األظافر، وحلك العانة، والختان، واالستنجاء، ونتؾ الرفؽٌن" ا. هـ والفرق لشعر 
 .(ٙ)الرأس، والرفؽٌن: األبطٌن"

 الفوائد:
 فضل اإلسبلم على سابر األدٌان.-ٔ
ٌْهِ  هللاُ  َصلَّى دمحم بالخلة شرؾ ولد، بلم باتخاذه ربه خلٌبلً شرؾ إبراهٌم علٌه الس-ٕ  ففً َوَسلََّم، َعلَ

ٌْهِ  هللاُ  َصلَّى أنه الصحٌحٌن "أما بعد، أٌها الناس، فلو كنت  فمال خطبة، أخر خطبهم َوَسلَّمَ  َعلَ
 .(2)متخذا من أهل األرض خلٌبل التخذت أبا بكر بن أبً لحافة خلٌبل ولكن صاحبكم خلٌل هللا"

 .(1)وهً أعلى ممامات المحبة، واالصطفاء -تعالى-فً هذه اآلٌة، إثبات صفة الُخلّة هلل -ٖ
 المرآن

ِ َما فِي الس َماَواِت َوَما فِي  ُ بِكُّلِ َشْيٍء ُمِحيًطا )}َوَّلِل   [ٕٙٔ({ ]النساء : ٕٙٔاْْلَْرِض َوَكاَن ّللا 
 التفسٌر:

وهلل جمٌع ما فً هذا الكون من المخلولات، فهً ملن له تعالى وحده. وكان هللا تعالى بكل شًء 
 محًٌطا، ال ٌخفى علٌه شًء من أمور خلمه.

                                                             
 .ٕٙٓتفسٌر السعدي: (ٔ)
( ولفظه : "صاحبكم خلٌل هللا" هً من حدٌث عبد هللا بن 1ٕٖٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٗ٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٕ)

 .(1ٖٖٕمسعود ، رواه مسلم برلم )
( ، وأما حدٌث عبد هللا بن عمرو فرواه البٌهمً فً ٕٖ٘حدٌث جندب بن عبد هللا فرواه مسلم فً صحٌحه برلم ) أما(ٖ)

 .(1ٖٖٕ( ، وأما حدٌث عبد هللا بن مسعود ، فرواه مسلم فً صحٌحه برلم )5ٙٔٙشعب اإلٌمان برلم )
، ٖٕٗ/َٕمْرُدوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ابن  ، و( ولال : "هذا حدٌث ؼرٌب"ٖٙٔٙرواه الترمذي فً السنن برلم )(ٗ)

 ولال ابن كثٌر:" وهذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ، ولبعضه شواهد فً الصحاح وؼٌرها".
 .ٖٔٔ/2التفسٌر البسٌط: (٘)
 .ٖٙ/ ٔ، و"أحكام المرآن" البن العربً 2ٙ/ ٔوأنظر: "معانً المرآن" للفراء ، 1ٕٓ/ٔالتفسٌر الوسٌط: (ٙ)
( ولفظه: "صاحبكم خلٌل هللا" هً من حدٌث عبد هللا بن 1ٕٖٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٗ٘ٙبرلم )(صحٌح البخاري 2)

 ( .1ٖٖٕمسعود، رواه مسلم برلم )
 .51انظر: التفسٌر المٌسر: (1)
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َماَواِت َومَ   ِ َما فًِ السَّ [،  أي:" وهلل جمٌع ما ٕٙٔا فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَّلِلَّ
 .(ٔ)فً هذا الكون من المخلولات، فهً ملن له تعالى وحده"

 .(ٕ)إخبار عن سعة لدرته، وكثرة مملوكاته لٌرؼب إلٌه بالطاعة" لال الواحدي:" 
، وهو له وكل ما فً لال الزجاج:"   أي: إِن إبراهٌم الذي اتخذه َّللاَّ خلٌبلً هو عبد َّللاَّ

السََّماَوات واألرض"
(ٖ). 

أي: ملكا واختراعا. والمعنى إنه اتخذ إبراهٌم خلٌبل بحسن طاعته ال  لال المرطبً:" 
ض؟ لحاجته إلى مخالته وال للتكثٌر به واالعتضاد، وكٌؾ وله ما فً السموات وما فً األر

 .(ٗ)وإنما أكرمه المتثاله ألمره"
خلما وملكا ٌختار منهما من ٌشاء وما ٌشاء. ولٌل هو متصل بذكر  لال البٌضاوي:اي:" 

العمال ممرر لوجوب طاعته على أهل السموات واألرض، وكمال لدرته على مجازاتهم على 
 .(٘)األعمال"
لمتصرؾ فً جمٌع ذلن ، ال أي : الجمٌع ملكه وعبٌده وخلمه ، وهو ا لال ابن كثٌر:" 

راد لما لضى ، وال معمب لما حكم ، وال ٌسؤل عما ٌفعل ، لعظمته ولدرته وعدله وحكمته 
 .(ٙ)ولطفه ورحمته"

دلٌل على أن اتخاذه خلٌبل ال ٌحتاج الخلٌل إلٌه ال إلحتٌاجه تعالى، ألنه  لال النسفً:" 
 .(2)منزه عن ذلن"

إبراهٌم خلٌبل{، لطاعته ربَّه ، وإخبلصه العبادة له ، واتخذ هللا لال الطبري:أي:} 
والمسارعِة إلى رضاه ومحبته ، ال من حاجٍة به إلٌه وإلى ُخلَّته. وكٌؾ ٌحتاج إلٌه وإلى خلَّته ، 
وله ما فً السموات وما فً األرض من للٌل وكثٌر ِمْلًكا ، والمالن الذي إلٌه حاجة ُمْلكه ، دون 

ذلن حاجة إبراهٌم إلٌه ، ال حاجته إلٌه فٌتخذه من أجل حاجته إلٌه خلٌبل حاجته إلٌه ؟ ٌمول:فك

ولكنه اتخذه خلٌبل لمسارعته إلى رضاه ومحبته. ٌمول : فكذلن فسارعوا إلى رضاَي ومحبتً 
 .(1)ألتخذكم لً أولٌاء"

ن، لال ابن عباس:" لال جبرٌل علٌه السبلم: ٌا دمحم هلل الخلك كله، والسموات كلهن ومن فٌه
 .(5)واألرضون كلهن ومن فٌهن، ومن بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
ٍء ُمِحًٌطا{ ]النساء :  ًْ ُ بُِكّلِ َش [، أي:" وكان هللا تعالى بكل ٕٙٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٓٔ)شًء محًٌطا، ال ٌخفى علٌه شًء من أمور خلمه"
 .(ٔٔ)ٌعنى: أحاط علمه" لال مماتل:"

 .(ٕٔ)إحاطة، وهو العلم بالشًء من كل وجه حتى ال ٌشذ عنه شًء"علم  لال الواحدي:"
 .(ٖٔ)أي: أحاط علمه بكل األشٌاء" لال المرطبً:"
إحاطة علم ولدرة فكان عالما بؤعمالهم فٌجازٌهم على خٌرها  لال البٌضاوي:"

 .(ٗٔ)وشرها"

                                                             
 .51التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٕٕٔ/ٕالتفسٌر الوسٌط: (ٕ)
 .ٗٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر المطربً: (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .ٕٕ٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .2٘1/ٖ(:صٕٖٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .51التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٓٗ/٘تفسٌر المطربً: (ٖٔ)
 .ٓٓٔ/ٕ:تفسٌر البٌضاوي (ٗٔ)
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، وال أي : علمه نافذ فً جمٌع ذلن ، ال تخفى علٌه خافٌة من عباده  لال ابن كثٌر:"
ٌْعُزب عن علمه مثمال ذرة فً السموات وال فً األرض ، وال أصؽر من ذلن وال أكبر ، وال 

 .(ٔ)تخفى علٌه ذرة لما تراءى للناظرٌن وما توارى"
ًٌا لكل ما هو فاعله عباُده من خٌر وشّر ، عالًما  لال الطبري:أي:" ولم ٌزل هللا محص

ة" بذلن ، ال ٌخفى علٌه شًء منه ، وال ٌعزب عنه منه مثمال ذرَّ
(ٕ). 

أي: أحاط بكل شًء علمه، وهو ٌخرج على الوعٌد، أي: عن علم منه  لال الماترٌدي:"
 .(ٖ)خلمهم ال عن جهل بصنٌعهم كملون األرض"

 الفوائد:
ِ َما ِفً السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{، ألن}ما{  بٌان عموم ملن هللا سبحانه وتعالى، لموله:-ٔ }َوَّلِلَّ

 من صٌػ العموم.
 ؼنى هللا تعالى عن سابر مخلولاته، وافتمار سابر مخلولاته إلٌه عز وجل.-ٕ
َماَواِت َوَما -ٖ ِ َما فًِ السَّ فًِ اأْلَْرِض{، انفراد هللا تعالى بملن أفاد تمدٌم الخبر فً لوله: }َوَّلِلَّ

 السماوات واألرض.
إثبات تعدد السماوات، بؤنها سبع سماوات، وأما األرض فمد ذكر بصٌؽة االفراد والمراد -ٗ

 الجنس فٌشمل جمٌع األرضٌن، ولد بٌنت السنة انها سبع.
 المرآن

ُ يُْفتِيكُْم  تِي }َويَْستَْفتُونََن فِي النَِّساِء لُِل ّللا  فِيِهن  َوَما يُتْلَى َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى النَِّساِء الال 
وا اَل تُْإتُونَُهن  َما كُتَِب لَُهن  َوتَْرَغبُوَن أَْن تَْنِكُحوُهن  َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن اْلِوْلَداِن َوأَْن تَمُومُ 

َ َكاَن بِِه َعِليًما ) ِلْليَتَاَمى بِالِْمْسِط َوَما تَْفعَلُوا ِمنْ   [3ٕٔ({ ]النساء : 3َٕٔخْيٍر فَِإن  ّللا 
 التفسٌر:

أن تبٌن لهم ما أشكل علٌهم فَْهُمه من لضاٌا النساء وأحكامهن، لل  -أٌها النبً-ٌطلب الناس منن 
ما هللا تعالى ٌبٌِّن لكم أمورهن، وما ٌتلى علٌكم فً الكتاب فً ٌتامى النساء البلتً ال تعطونهن 

فرض هللا تعالى لهن من المهر والمٌراث وؼٌر ذلن من الحموق، وتحبون نكاحهن أو ترؼبون 
وهم الذٌن مات -عن نكاحهن، وٌبٌِّن هللا لكم أمر الضعفاء من الصؽار، ووجوب المٌام للٌتامى 

 بالعدل وترن الجور علٌهم فً حمولهم. وما تفعلوا من خٌر فإن هللا -آباإهم وهم دون سن البلوغ
 تعالى كان به علًٌما، ال ٌخفى علٌه شًء منه وال من ؼٌره.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 
، عن عروة بن (1)، والدارلطنً(2)، والنََّسابًِ(ٙ)، وأبو داود(٘)، ومسلم(ٗ)أحدها: أخرج البخاري

ٌَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما : }َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْمِسطُوا فًِ الْ -رضً هللا عنها  -بن الزبٌر أنه سؤل عابشة 
هً الٌتٌمة فً حجر ولٌها، فٌرؼب فً جمالها ومالها وٌرٌد أن »َطاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{. لالت: 

ٌتزوجها بؤدنى من سنة نسابها فنهوا عن نكاحهن، إال أن ٌمسطوا لهن فً إكمال الصداق، 
 وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء.
ٌِْه َوَسلََّم  -الناس رسول َّللاَّ  لالت عابشة: ثم استفتى ُ َعَل َعزَّ  -بعُد، فؤنزل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

{، لالت: فبٌّن هللا فً هذه أن الٌتٌمة إذا كانت -َوَجلَّ  ُ ٌُْفتٌِكُْم فٌِِهنَّ : }َوٌَْستَْفتُونََن فًِ النَِّساِء لُِل َّللاَّ
ها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرؼوبة ذات جمال ومال رؼبوا فً نكاحها، ولم ٌلحموها بسنت

عنها فً للة المال والجمال تركوها والتمسوا ؼٌرها من النساء، لال: فكما ٌتركونها حٌن 

                                                             
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕ٘/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٕ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .ٕٗ/5(:ص5ٙ٘ٙ، و)5/ٗ(:ص2ٖٕٙصحٌح البخاري) (ٗ)
 .ٖٖٕٔ/ٗ(:ص1ٖٔٓصحٌح مسلم: كتاب التفسٌر ) (٘)
 .ٕٕٗ/ٕ(:ص1ٕٙٓسنن أبً داود) (ٙ)
 .1٘/ٓٔ(:صٕٗٓٔٔ، و)ٕٕٔ/٘(:ص11ٗ٘السنن الكبرى) (2)
 .ٕ٘ٙ/ٖ(:ص22سنن الدارلطنً) (1)
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ٌرؼبون عنها، فلٌس لهم أن ٌنكحوها إذا رؼبوا فٌها، إال أن ٌمسطوا لها األوفى من الصداق 
 «.وٌعطوها حمها

تًِ اَل تُْإتُونَُهنَّ والثانً: وعن عابشة، فً لوله: }َوَما ٌُتْ  ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب فًِ ٌَتَاَمى النَِّساِء البلَّ لَى َعلَ
{]النساء:  ، َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ أنزلت فً الٌتٌمة، تكون عند »[، لالت: 2َٕٔما كُِتَب لَُهنَّ

ركه فً ماله، الرجل فتشركه فً ماله، فٌرؼب عنها أن ٌتزوجها، وٌكره أن ٌزوجها ؼٌره، فٌش
، (ٗ)، وإبراهٌم(ٖ)ابن عباس. وروي عن (ٕ)«فبل ٌتزوجها وال ٌزوجها ؼٌره (ٔ)فٌعضلها
 نحو ذلن. (ٙ)، والسدي(٘)ولتادة
أنهم كانوا فً الجاهلٌة ال ٌورثون النساء واألطفال، فلما فرض هللا الموارٌث فً هذه  والثالث:

السورة، شك ذلن علٌهم، فسؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن، فنزلت هذه اآلٌة، هذا لول ابن 
 .(ٔٔ)، والكلبً(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، ومجاهد(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)عباس

بد الملن بن دمحم بن حزم، لال: "أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن روي عن عوالرابع: 
تطلب مٌراث ابنتها؛ ففٌها نزلت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الربٌع؛ فمتل عنها بؤُحد، وكان له منها ابنة، فؤتت النبً 

}َوٌَْستَْفتُونََن فًِ النَِّساِء{"
(ٕٔ). 

وعرفطة ابنً الحارث وعٌٌنة بن حصن  ولال مماتل بن سلٌمان:" نزلت فً سوٌدوالخامس: 
ألم كحة وبناتها المٌراث انطلك سوٌد وعرفطة  -عز وجل -الفزاري ذلن أنه لما فرض هللا

: إن المرأة ال تركب فرسا وال تجاهد -ملسو هيلع هللا ىلص -ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا للنبً -وعٌٌنة بن حصن الفزاري إلى النبً
ٌعنً « وٌستفتونن»فٌهم  -عز وجل -فؤنزل هللا -ار منفعة فً شًءولٌس عند الولدان الصؽ

، (٘ٔ)،   والسمعانً(ٗٔ)وكذلن ذهب السمرلندي. (ٖٔ)ٌسؤلونن عن النساء ٌعنً سوٌدا وصاحبٌه"
وؼٌرهم، من السادة المفسرٌن. بؤنها نزلت فً أم كجة التً ذكرت فً أول السورة، إذ كان أهل 

 .(ٙٔ)بٌانالجاهلٌة ال ٌورثون النساء والص

والسادس: أخرج ابن أبً حاتم عن سالم عن سعٌد، لال: "كان رجل له امرأة لد كبرت وعنست 
من الحٌض وكان له منها أوالد فؤراد أن ٌطلمها وأن ٌتزوج، فمالت: ال تطلمنً، ودعنً ألوم 
على ولدي والسم كل عشر إن شبت أو أكثر من ذلن إن شبت، فمال: إن كان هذا ٌصلح فهو 

، لال: «لد سمع هللا ما تمول فإن شاء، أجابن»إلً، فؤتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلن له، فمال: أحب 
  .(2ٔ)وأنزل هللا تعالى: }ٌستفتونن فً النساء لل هللا ٌفتٌكم فٌهن{، فؤفتاهم عما لم ٌسؤلوا عنه"

اب ، وأشبهها وأولى هذه األلوال التً ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصولال الطبري:" 
بظاهر التنزٌل ، لول من لال: معنى لوله : }وما ٌتلى علٌكم فً الكتاب{، وما ٌتلى علٌكم من 
داق لٌس  آٌات الفرابِض فً أول هذه السورة وآخرها، وإنما للنا ذلن أولى بالصواب ، ألن الصَّ

                                                             
 ."فٌعضلها": أي: ٌمنعها الزواج ( ٔ)
(، ٔٙ٘ٓٔ، وتفسٌر الطبري)2ٖ/ٓٔ(:ص5٘ٓٔٔ، والسنن الكبرى)ٖٕ٘ٔ/ٗ(:ص1ٖٔٓصحٌح مسلم) (ٕ)
 .ٖٕٙ/5(:صٕٙ٘ٓٔو)
 .ٕٙ٘/5(:ص5ٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘٘/5(:ص٘ٗ٘ٓٔ، وانظر: )ٕ٘٘/5(:صٗٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٙ٘/5(:صٔ٘٘ٓٔ(، و)ٓ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/5(:صٙٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/5(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٗ٘/5(:صٔٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙ٘/5(:ص2ٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٕٙ/5(:ص2٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔ(:صٙٗٙانظر: تفسٌر عبدالززاق) (ٔٔ)
 ( ونسبه للماضً إسماعٌل فً "أحكامه"]ضعٌؾ[.2ٓ5/ ٕذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕٔ)
 .ٔٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٖٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٗٔ)
 .1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .11ٔ/ٖ(:ص15ٗٗ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٖ-ٖٔ/1(:ص12ٕ٘انظر المصة فً: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٔٓٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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لم ٌكن ذلن لها لِبَل أحٍد ،  مما كُتب للنساء إال بالنكاح ، فما لم تنكح فبل صداق لها لِبَل أحد. وإذا
لم ٌكن مما كتب لها. وإذا لم ٌكن مما كتب لها ، لم ٌكن لمول لابل :عنى بموله :}وما ٌتلى علٌكم 

 .(ٔ)فً الكتاب{، اإللساَط فً صدلات ٌتامى النساء َوْجهٌ"
وابن العربً لما ساق حدٌث عابشة لال: "وفً ذلن من الحشو رواٌات ال فابدة فً 

  .(ٕ)رضً هللا عنها" -هنا، ٌرجع معناها إلى لول عابشة ذكرها ها
واإلشكال الذي ٌَِرُد هنا أن ٌُمال: ما هً اإلضافة التً جاءت بها آٌة النساء الثانٌة؟ أو 

 لل ما الفرق بٌن اآلٌتٌن؟
لاببل: "والممصود أن الرجل إذا كان فً حجره ٌتٌمة  -رحمه هللا  -أجاب: ابن كثٌر 

فتارة ٌرؼب فً أن ٌتزوجها فؤمره هللا أن ٌمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن  ٌحل له تزوٌجها،
وهذا المعنى فً اآلٌة األولى  -َعزَّ َوَجلَّ  -لم ٌفعل فلٌعدل إلى ؼٌرها من النساء فمد وسع َّللاَّ 

َعزَّ  -التً فً أول السورة، وتارة ال ٌكون فٌها رؼبة لدمامتها عنده أو فً نفس األمر فنهاه هللا 
 .(ٖ)أن ٌعضلها عن األزواج خشٌة أن ٌشركوه فً ماله الذي بٌنه وبٌنها" -َوَجلَّ 

تًِ اَل تُْإتُونَُهنَّ َما  ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب فًِ ٌَتَاَمى النَِّساِء البلَّ ولال السعدي: "لوله: }َوَما ٌُتْلَى َعلَ
{ هذا إخبار عن الحالة الموجودة الوالعة فً ذلن الولت، فإن الٌتٌمة إذا كانت تحت  كُتَِب لَُهنَّ

والٌة الرجل بخسها حمها، وظلمها، إما بؤكل مالها الذي لها، أو بعضه، أو منعها من التزوج 
لٌنتفع بمالها، خوفًا من استخراجه من ٌده إن زّوجها، أو ٌؤخذ من مهرها الذي تتزوج به، بشرط 

وهً ذات جمال ومال، وال ٌمسط فً مهرها  أو ؼٌره، هذا إذا كان راؼبًا عنها، أو ٌرؼب فٌها
 .(ٗ)بل ٌعطٌها دون ما تستحك"

هو الحك، وبٌان  -رحمهما َّللاَّ  -أن ما ذكره ابن كثٌر والسعدي  -وهللا أعلم-والظاهر 
ذلن أن ٌمال إن َّللاَّ تحدث عن نكاح الٌتامى من النساء فً آٌتٌن من نفس سورة النساء هما لوله 

تُْم أاَلَّ تُْمِسطُوا فًِ اْلٌَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثبَُلَث َوُربَاَع تعالى: }َوإِْن ِخفْ 
َمانُكُْم ذَِلَن أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُوا{ ]النساء :  ٌْ [، ولوله: ٖفَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَ

ُ ٌُْفتٌِكُْم فٌِِهنَّ .. {، وبعٌٌد عن ببلؼة المرآن وفصاحته أن ٌكون }َوٌَْستَفْ  تُونََن فًِ النَِّساِء لُِل َّللاَّ
حدٌُث اآلٌتٌن عن معنى واحد ٌتكرر فٌهما، فإن هذا نمص فً كبلم البشر فكٌؾ بكبلم هللا جلَّ 

 وعبل؟
 فإن لٌل: الثانً مإكد لؤلول، فما الجواب؟

بلم َّللاَّ إذا دار بٌن التوكٌد والتؤسٌس تعٌن حمله على التؤسٌس فالجواب أن ٌمال: إن ك
 ألنه ٌحمل معنى زابًدا على مجرد التوكٌد.

وعلى هذا ٌكون حدٌث اآلٌة األولى عن الرجل تكون عنده الٌتٌمة ذات مال وجمال ٌرٌد 
أول  أن ٌتزوجها بدون أن ٌمسط فً صدالها، ولفظ اآلٌة األولى ٌدل على ذلن كما تمدم فً

 سورة النساء.
وحدٌث اآلٌة الثانٌة فً الرجل تكون عنده الٌتٌمة تشاركه فً ماله ولٌست ذات جمال، 
فٌرؼب عن نكاحها، وٌكره أن ٌزوجها ؼٌره لببل ٌشاركه فً مالها، فٌعضلها ألجل ذلن، ولفظ 

تًِ  {، أي: اآلٌة الثانٌة ٌدل على ذلن فإن َّللاَّ لال: }فًِ ٌَتَاَمى النَِّساِء البلَّ اَل تُْإتُونَُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ
من حمولهن وأموالهن البلتً ٌملكنها ولهذا لال فً آخر اآلٌة: }َوأَْن تَمُوُموا ِلْلٌَتَاَمى بِاْلِمْسِط{ 

{، أي: ترؼبون عن نكاحهن.  }َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ
 ٌدل على هذا الفهم. -« رِعنها» -ولفظ مسلم عن عابشة 

 ، فسٌاق اآلٌات ال ٌسعفه.(٘)وأما لول الطبري: "إن ذلن فً الموارٌث"

                                                             
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔأحكام المرآن: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٙٓتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
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ُ  -أن سبب نزول اآلٌة الكرٌمة ما كان ٌجري فً عهده  -وهللا اعلم-والراجح َصلَّى َّللاَّ
ٌِْه َوَسلََّم  إذ كان بعض الناس ٌعضل الٌتٌمة عن النكاح لببل ٌُشرن فً مالها وٌرؼب هو عن  -َعلَ

ِه َوَسلََّم  -لها، فاستفتى بعض الصحابة رسول هللا نكاحها لملة جما ٌْ ُ َعلَ فً ذلن فؤنزل  -َصلَّى َّللاَّ
 َّللاَّ اآلٌة، وذلن لصحة السند وصراحة اللفظ وموافمة السٌاق.

 -أٌها النبً-[، أي:" ٌطلب الناس منن 2ٕٔلوله تعالى:}َوٌَْستَْفتُونََن فًِ النَِّساِء{ ]النساء :  
 .(ٔ)أشكل علٌهم فَْهُمه من لضاٌا النساء وأحكامهن"أن تبٌن لهم ما 

 .(ٕ)أي: ٌطلبون فتوان فً النساء" لال السمعانً:" 
لال ابن الجوزي:"}وٌستفتونن{، أي: ٌطلبون منن الفتوى، وهً تبٌٌن المشكل من 

وذلن األحكام. ولٌل: االستفتاء: االستخبار. لال المفسرون: والذي استفتوه فٌه، مٌراث النساء، 
 .(ٖ)أنهم لالوا: كٌؾ ترث المرأة والصبً الصؽٌر؟"

لال الواحدي:" االستفتاء طلب الفتوى، ٌمال: أفتى الرجل فً المسؤلة، واستفتٌته فؤفتانً، 
إفتاء، وفتٌا وفتوى اسمان من: أفتى، ٌوضعان موضع اإلفتاء، وٌمال: أفتٌت فبلنًا فً رإٌاها، 

إذا أجبته عنها، ومعنى اإلفتاء والفتٌا: تبٌٌن المشكل من  إذا عبرتها له، وأفتٌته فً مسؤلته،
األحكام، وأصله من الفتً، وهو الشاب الحدث الذي شب ولوي، فكؤنه ٌموّي ببٌانه ما أشكل، 

 .(ٗ)فٌشب وٌصٌر فتٌا لوٌا"
ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب{   ُ ٌُْفِتٌكُْم فٌِِهنَّ َوَما ٌُتْلَى َعلَ أي: لل  [، "2ٕٔ]النساء : لوله تعالى:}لُِل َّللاَّ

 .(٘)لهم ٌا دمحم: ٌبٌن هللا لكم ما سؤلتم فً شؤنهنَّ وٌبٌن لكم ما ٌتلى فً المرآن من أمر مٌراثهن"
، وهذه األْشٌاُء التً فً الكتاب ٌُْفتٌكُم لال الزجاج:"   المعنى لل هللا ٌفتٌكم فٌهنَّ
 .(ٙ)فٌهن"
{ لوله تعالى:}فًِ ٌَتَاَمى النَِّساِء البلَّ   تًِ اَل تُْإتُونَُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ

ً فً الٌتٌمات اللواتً ترؼبون فً نكاحهن لجمالهن أو [، "2ٕٔ]النساء :  أي: وٌفتٌكم أٌضا
"  .(2)لمالهنَّ وال تدفعون لهن مهورهنَّ

تًِ اَل تُْإتُونَُهنَّ َما كُتِ   { ]النساء : وٌحتمل لوله تعالى:} البلَّ  [، وجهان:2َٕٔب لَُهنَّ
، (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، وشعبة(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)أحدهما:ٌعنً الموارٌث، وهذا لول ابن عباس

 .(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)مجاهد
ونسبه ابن الجوزي  (٘ٔ)ذكره الماوردي والثانً : أنها فً صدلات النساء التً ٌتملكها أولٌاإهن.

 .(ٙٔ)-رضً هللا عنها-لعابشة
{ ]النساء :   [، وجهان:2ٕٔوٌحتمل لوله تعالى:} َوتَْرَؼبُوَن أَْن تَْنِكُحوهُنَّ

                                                             
 .51التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔزاد المسٌر: (ٖ)
 )فتى(. 2ٗٗ/ ٗ، و"مماٌٌس اللؽة" ٕٕ٘ٗ/ ٙانظر: "الصحاح" ، و1ٔٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرىن: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٙ٘/5(:5ٗ٘ٓٔ، و)ٕٗ٘-ٖٕ٘/5(:ص5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، وتفسٌر ابن ابً ٕ٘٘-ٕٗ٘/5(:صٖٗ٘ٓٔ، و)ٕٗ٘/5(:صٔٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)

 .1ٔٓٙ/ٗ(:ص1ٔٓٙحاتم)
 .ٕٗ٘/5(:صٕٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕ٘/5(:صٔ٘٘ٓٔ(، )ٓ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٙ٘/5(:1ٗ٘ٓٔ(، و)2ٗ٘ٓٔطبري)انظر: تفسٌر ال (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/5(:ص1٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٕٙ/5(:ص2٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .25ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙٔ)
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، (ٗ)، ولتادة(ٖ)، إبراهٌم(ٕ)، وعابشة(ٔ)أحدهما : ترؼبون عن نكاحهن لمبحهن. وهذا لول الحسن
 .(2)، والزجاج(ٙ)، واختٌار الطبري(٘)، والسدي(ٗ)ولتادة

، وابن (1)-فً لولها اآلخر-والثانً : تمسكونهن رؼبة فً أموالهن وجمالهن، وهو لول عابشة
 .(ٔٔ)، وعبٌدة(ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)عباس
ترؼبون عن أن تنكحوهن،  ألن حبسهم أموالهن عنهن  أن المعنى: -وهللا أعلم -والراجح 

زوجن. ولو كان الذٌن حبسوا مع عّضلهم إٌاهن ، إنما كان لٌرثوا أموالهن ، دون زوج إن ت
عنهن أموالهن ، إنما حبسوها عنهن رؼبة فً نكاحهن ، لم ٌكن للحبس عنهن وجهٌ معروؾ ، 
ألنهم كانوا أولٌاءهن ، ولم ٌكن ٌمنعهم من نكاحهن مانع ، فٌكون به حاجة إلى حبس مالها عنها 

 .(ٕٔ)، لٌتّخذ حبسها عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه"
م :"أن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه كان إذا جاءه ولى الٌتٌمة نظر، فإن عن إبراهٌ

كانت جمٌلة ؼنٌة لال: زوجها ؼٌرن والتمس لها من هو خٌر منن. وإن كانت دمٌمة وال مال 
 .(ٖٔ)لها لال:تزوجها فؤنت أحك بها"

 .(ٗٔ)بٌاءٌن« فً ٌٌامى النساء»ولرأ أبو عبد هللا المدنً: 
أي: وٌفتٌكم فً المستضعفٌن [، "2ٕٔتعالى:}َواْلُمْستَْضعَِفٌَن ِمَن اْلِوْلَداِن{]النساء : لوله  

 .(٘ٔ)الصؽار أن تعطوهم حمولهم"
 .(ٙٔ)ٌعنً: الٌتامى" لال الزجاج:" 
لال الزمخشري:" كانوا فً الجاهلٌة إنما ٌورثون الرجال الموام باألمور دون األطفال  
 .(2ٔ)والنساء"
أي: وأن تعدلوا مع الٌتامى [، "2ٕٔ}َوأَْن تَمُوُموا ِلْلٌَتَاَمى ِباْلِمْسِط{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(1ٔ)فً المٌراث والمهر"

لال الزجاج:" المعنى: وما ٌتلى علٌكم فً الكتاب فً ٌتامى النساء وفً أن تموموا  
 .(5ٔ)للٌتامى بالمسط"

ة فً أن ٌنظروا لهم وٌستوفوا لال النسفً:أي:" وٌؤمركم أن تموموا وهو خطاب لؤلبم 
 .(ٕٓ)لهم حمولهم بالعدل فً مٌراثهم ومالهم"

َ َكاَن بِِه َعِلًٌما{ ]النساء :   ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ وما  [، أي:"2ٕٔلوله تعالى:}َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخ
تفعلوه من عدٍل وبرًّ فً أمر النساء والٌتامى فإن هللا ٌجازٌكم علٌه"
(ٕٔ). 

                                                             
 .ٕٕٙ/5(:ص5٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٙ/5(:صٔٙ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘٘/5(:ص٘ٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕ٘/5(:صٔ٘٘ٓٔ(، و)ٓ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕ٘/5(:ٕ٘٘ٓٔ، و)ٕٙ٘-ٕ٘٘/5(:صٙٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٗٙ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .1ٕ٘/5(:ٗ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗٙ/5(:ص٘ٙ٘ٓٔطبري)انظر: تفسٌر ال (5)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/5(:صٖٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/5(:صٖٙ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٗٙ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٙٙ/5(:2ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .1ٖٕ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙٔ)
 .2ٓ٘/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
 .1ٖٕ/ٔصفوة التفاسٌر: (1ٔ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرىن: (5ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٓ)
 .1ٖٕ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ٌجازٌكم" السمرلندٌؤي:"لال  
 .(ٕ)لال البٌضاوي:" وعد لمن آثر الخٌر فً ذلن" 
ومهما ٌكن منكم، أٌها المإمنون، من عدل فً أموال الٌتامى، التً  لال الطبري:أي:" 

أمركم هللا أن تموموا فٌهم بالمسط، واالنتهاء إلى أمر هللا فً ذلن وفً ؼٌره وإلى طاعته، }فإن 
لًما بما هو كابن منكم، وهو محٍص ذلن كله علٌكم، حافظ له، حتى ٌجازٌكم به هللا{ لم ٌزل عا

 .(ٖ)جزاءكم ٌوم المٌامة"
 الفوائد:

  تمرٌر مبدأ إرث النساء واألطفال، والمحافظة على مال الٌتامى وحرمة أكلها. -ٔ
إذا زوج من فً هذه اآلٌة دلٌل على أن ما سوى األب والجد إذا زوج الٌتٌمة جاز، وفٌه أنه -ٕ

 .(ٗ)نفسه جاز إذا كانت ؼٌر ذي رحم محرم
 المرآن

ا }َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوًزا أَْو إِْعَراًضا فَاَل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحً 
ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت اْْلَْنفُُس الشُّح  َوإِْن تُْحِسنُوا وَ  َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا َوالصُّ تَت مُوا فَِإن  ّللا 

 [3ٕٔ({ ]النساء : 3ٕٔ)
 التفسٌر:

وإن علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعالًٌا علٌها أو انصرافًا عنها فبل إثم علٌهما أن 
نفوس ٌتصالحا على ما تطٌب به نفوسهما من المسمة أو النفمة، والصلح أولى وأفضل. وجبلت ال

على الشح والبخل. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا هللا فٌهن، فإن هللا كان بما تعملون من 
 ذلن وؼٌره عالًما ال ٌخفى علٌه شًء، وسٌجازٌكم على ذلن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال: 

"عن عابشة ، (5)، وابن أبً حاتم(1)، والطبري(2)، والنََّسابًِ(ٙ)، ومسلم(٘)أحدها: أخرج البخاري
ٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا{: -تعالى-فً لوله  -رضً هللا عنها-عابشة  : }َوإِِن اْمَرأَة

أُنزلت فً المرأة تكون عند الرجل ال ٌستكثر منها، فٌرٌد أن ٌطلمها وٌتزوج ؼٌرها؛ فتمول: ال 
ٌِْهَما -جل وعز-هللا تطلمنً وأمسكنً، وأنت فً حّلٍ من النفمة والمسمة لً؛ فؤنزل  : }فَبَل ُجَناَح َعلَ

ٌْنَُهَما ُصْلًحا{".]إسناده صحٌح[.  أَْن ٌُْصِلَحا َب
ٌٌْر{ فً رجل كانت  ْلُح َخ ولفظ ابن ماجه: عن عابشة أنها لالت: "نزلت هذه اآلٌة: }َوالصُّ

أن تمٌم تحته امرأة لد طالت صحبتها. وولدت منه أوالًدا. فؤراد أن ٌستبدل بها فراضته على 
 .]إسناده صحٌح[.(ٓٔ)عنده وال ٌمسم لها"

لالت: "ٌا ابن أُختً كان  -رضً هللا عنها  -، عن عابشة (ٕٔ)، وؼٌره(ٔٔ)والثانً: أخرج أبو داود
ِه َوَسلََّم  -رسول َّللاَّ  ٌْ ُ َعلَ ال ٌفضل بعضنا على بعض فً المسم من مكثه عندنا، وكان  -َصلَّى َّللاَّ

                                                             
 .ٖٖٗ/ٔبحر العلوم:(ٔ)
 .ٓٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .2ٕٙ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٗ)
 .ٕ٘ٙ/1(:صٔٓٙٗانظر: فتح الباري) (٘)
 .ٖٕٙٔ/ٗ":صٗٔ("ٕٖٔٓانظر: صحٌح مسلم) (ٙ)
 واللفظ له، وهو أتم مما هو عند البخاري ومسلم.  2ٗ/ٓٔ(:ٓٙٓٔٔانظر: السنن الكبرى) (2)
 .2ٕٕ-2ٓٔ/5(:ص1ٙ٘ٓٔ)-(1ٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٔٓٔ/ٗ(:ص٘ٗٓٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٖ(:ص52ٗٔسنن ابن ماجة) (ٓٔ)
 .2ٔٗ-2ٓٗ/ٖ(:ٖٕ٘ٔسنن ابً داود) (ٔٔ)
(:ص: 1ٔ، والطبرانً فً المعجم الكبٌر)1ٙٔ/ٕ(، والحاكم فً المستدرن: 2ٕٙ٘ٗوأخرجه أحمد فً المسند) (ٕٔ)

وأبو بكر الجصاص فً "أحكام ، 2٘-2/2ٗ(:صٖٓٓ، والبٌهمً)ٕٙٗ/ٕ، وابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  ٖٔ/ٕٗ
 (.2ٔٔ/ًٙ الزناد ثمة فً هشام )تهذٌب التهذٌب: من طرٌك ابن أبً الزناد، وإسناده حسن، ألن ابن أب، 1ٖٙ/ ٖالمرآن" 

  وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبً.



ٖٗٗ 
 

ٌنا جمًٌعا فٌدنو من كل امرأة من ؼٌر مسٌس حتى ٌبلػ التً هو ٌومها لل ٌوم إال وهو ٌطوؾ عل
ُ  -فٌبٌت عندها ولمد لالت سودة بنت زمعة حٌن أسنت وَفِرلت أن ٌفارلها رسول َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلََّم  ، ٌومً لعابشة، فمبل ذلن رسول َّللاَّ -َعلَ ِه وَ  -: ٌا رسول َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ منها.  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ
لالت: نمول فً ذلن أنزل َّللاَّ تعالى وفً أشباهها أراه لال: }َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُشُوًزا{". 

 ]إسناده حسن[.
، عن (ٗ)، وابن أبً حاتم(ٖ)، والطبري(ٕ)، والترمذي(ٔ)وفً السٌاق نفسه أخرج أبو داود

ُ َعْنهُ  -ابن عبَّاٍس  ًَ َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم  -لال:"خشٌت سودة أن ٌطلمها رسول هللا  -َما َرِض ُ َعلَ -َصلَّى َّللاَّ
ٌِْهَما أَْن ٌُْصِلَحا  ، فمالت: ال تطلمنً وأمسكنً واجعل ٌومً لعابشة، ففعل فنزلت: }فَبَل ُجنَاَح َعلَ

ٌٌْر{. فما اصطلحا علٌه من شًء فهو جابز".]إس ْلُح َخ ٌْنَُهَما ُصْلًحا َوالصُّ  ناده صحٌح[.بَ
، (5)، وابن ابً حاتم(1)، الطبري(2)، والحاكم(ٙ)،والبٌهمً(٘)والثالث: أخرج عبدالرزاق

عن سعٌد بن المسٌب وسلٌمان بن ٌسار : "أّن رافع بن خدٌج كان تحته امرأة لد ، (ٓٔ)وؼٌرهم
على ذلن ، خبل من سنها ، فتزوج علٌها شابة ، فآثر الشابة علٌها. فؤبت امرأته األولى أن تمٌم 

فطلمها تطلٌمة. حتى إذا بمً من أجلها ٌسٌر لال : إن شبت راجعتن وصبرِت على األثرة ، وإن 
شبت تركتن حتى ٌخلو أجلن! لالت : بل راجعنً وأصبر على األثرة! فراجعها ، ثم آثر علٌها ، 

بلؽنا أن هللا  فلم تصبر على األثرة ، فطلَّمها أخرى وآثر علٌها الشابة. لال : فذلن الصلح الذي
أنزل فٌه :}وإن امرأة خافت من بعلها نشوًزا أو إعراًضا فبل جناح علٌهما أن ٌصلحا بٌنهما 

 صلًحا{".]إسناده صحٌح[.
جرٌر بن حازم لال: "سمعت لٌسا فً لول هللا: }وإن امرأة والرابع: أخرج ابن ابً حاتم عن 

أخً بنً عبد  (ٔٔ)لسنابل بن بعكنخافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{، لال: نزلت فً أبً ا
 ، نحو ذلن.(ٖٔ). وروي عن مجاهد(ٕٔ)الدار"

                                                                                                                                                                               
(، وأصل المصة فً صحٌحً 1ٖٖ/ٗوله شاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما، حسنه الحافظ ابن حجر )اإلصابة: 

 .1٘ٓٔ/ٕ(:صٖٙٗٔ، ومسلم)ٕٖٔ/5(:ص ٕٕٔ٘:البخاري، فتح الباري)
 .ٖٓٗ/ٗ(:ص1ٕٓ٘انظر: مسند ابً داود) (ٔ)
 . ولال:" هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب". واللفظ له.5ٕٗ/٘(:صٖٓٗٓسنن الترمذي) (ٕ)

 (.ٕٕٓٓ، واإلرواء)ٓٗ/2(:صٖٓٗٓصححه األلبانً، انظر: صحٌح وضعٌؾ سنن الترمذي)
ال تَُطلِّمنً وأمسكنً ، واجعل ٌومً لعابشة. ففعل ، فنزلت  . ورواٌة الطبري:"22ٕ/5(:1ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 هذه اآلٌة : }َوإن امرأةٌ َخافَْت ِمْن بَعِْلَها نُُشوًزا أو إعراًضا{، اآلٌة ، فما اصطلحا علٌه من َشًٍء فهو جابز " .
 .1ٓٓٔ/ٗ(:صٖٗٓٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 إسناده صحٌح[.]ٍٔ/ٔ(:ص2٘ٔانظر: تفسٌر عبدالرزاق: ) (٘)
 . ]سٌاله مرسل[.2/2ٙ(:ص5ٕٙ،  و)ٕ٘ٗ/ٙ(:ص:ٕٗٔٙٔالسنن الكبرى) (ٙ)
 . ولال:" هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم ٌخرجاه". ووافمه الذهبً.5ٖٓ-1ٖٓ/ٕانظر: المستدرن: (2)
 . ]ٍإسناده صحٌح[2ٕ٘/5(:صٓٓٙٓٔتفسٌر الطبري) (1)
 ]سٌاله مرسل[. .1ٓٓٔ/ٗ(:صٔٗٓٙتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
، والشافعً ٕٕٓ/ ٗ، وابن أبً شٌبة فً "المصنؾ" :51ٖٔ/ ٗ( :ص2ٓٔوأخرجه سعٌد بن منصور فً "سننه": )(ٓٔ)

. ٕٗٔ/ ٕ، و"الوسٌط" :1ٙٔ-1٘ٔ، والواحدي فً "أسباب النزول":1ٕ/ ٕ(:ص1ٙ، و"المسند":)2ٔٔ/ ٘فً "األم" :
 .جمٌعهم عن الزهري طرٌك سعٌد بن المسٌب:"أن رافع.."

 ورجاله رجال الصحٌح؛ لكن سٌاله سٌاق المرسل.
وتمدم تخرٌجه موصوالً وهو صحٌح، وال معارضة بٌن الوصل واإلرسال؛ فالزهري لد ٌكون نشط مرة؛ فرفعه، وأخرى 

 لم ٌرفعه، وهللا أعلم.
 ( وزاد نسبته لمالن، وعبد بن حمٌد، وابن المنذر.2ٔٔ/ ٕوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 رواٌة ٌحٌى( عن الزهري عن رافع وهو منمطع. - 5ٗ٘، 1ٗ٘/ ٕفً "الموطؤ" ) وهو
  
"أبو السنابل بن بعكن بن الحارث بن عمٌلة بن السباق بن عبد الدار المرشً"، هو صحابً من مسلمة الفتح، أخرج له -(ٔٔ)

 له الترمذي، والنسابً وابن ماجه.
 .و"بعكن" )بفتح فسكون ففتح( على وزن"جعفر"

 .25ٓٔ/ٗ(:ص1ٖٓٙسٌر ابن أبً حاتم)تف (ٕٔ)
 .2ٕٙ/5(:صٔٓٙٓٔ، وتفسٌر الطبري)5ٕٗانظر: تفسٌر مجاهد: (ٖٔ)
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أنه ال تنافً بٌن هذه األلوال، فإن حدٌث عابشة األول مبهم وحدٌثها  -وهللا أعلم-والظاهر
إْن الثانً مفسر لئلبهام، وأما حدٌث رافع، فإنما لال إنها شاملة لما فعل، واآلٌة تشمل الجمٌع، و

من لولها الرجل تكون  -رضً هللا عنها  -ن سبب نزول اآلٌة: ما ثبت عن عابشة كان األلرب أ
، فنزلت اآلٌة،  عنده المرأة لٌس بمستكثر منها وٌرٌد أن ٌفارلها فتمول: أجعلن من شؤنً فً حّلِ

 .(ٔ) وذلن لصحة سنده وموافمته للفظ اآلٌة وتصرٌحه بالنزول
[، أي:" وإن 1ِٕٔمْن بَْعِلَها نُشُوًزا أَْو إِْعَراًضا{ ]النساء : }َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت لوله تعالى: 

علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعالًٌا علٌها أو انصرافًا عنها"
(ٕ). 

والنشوز: الترفع عنها لبؽضها، واإلعراض : أن ٌنصرؾ عن المٌل  لال الماوردي:" 
 .(ٖ)إلٌها لمإاخذة أو أثرة"

شوز: هو االرتفاع، والمراد به، ارتفاع الزوج، والتكبر بنفسه على الن لال السمعانً:" 
 .(ٗ)الزوجة، ومنه النشز"

 .(٘)النشوز من بْعِل المرأة، أن ٌسًء عشرتها وأن ٌمنعها نفسه وَنفَمَتَه" لال الزجاج:" 
لال الكلبً:"ٌعنً: ترن مجامعتها ومضاجعتها أو إعراضا عن مساكنتها، وعن  

 .(ٙ)محادثتها"مجالستها وعن 
 .(2)لال ابن عباس:" }نشوزا{ ٌعنً: البؽض" 
 .(1)النشوز: أن تحب فراله، وإن لم ٌهوى فً ذلن" ولال عطاء:" 
}خافت من بعلها{، تولعت منه ذلن، لما الح لها من مخاٌله وأماراته.  لال الزمخشري:" 

والنشوز: أن ٌتجافى عنها بؤن ٌمنعها نفسه ونفمته والمودة والرحمة التً بٌن الرجل والمرأة، 
وأن ٌإذٌها بسب أو ضرب،  واإلعراض: أن ٌعرض عنها بؤن ٌمل محادثتها ومإانستها، وذلن 

ن، أو دمامة، أو شًء فً خلك أو خلك، أو مبلل، أو طموح لبعض األسباب من طعن فً س

 .(5)عٌن إلى أخرى"
سعٌد بن المسٌب وسلٌمان بن ٌسار:" أن السنة فً اآلٌة التً ذكر هللا فٌها نشوز عن  

المرء وإعراضه عن امرأته إن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن من الحك علٌه 
 .(ٓٔ)و تستمر عنده على ما رأت من أثرة فً المسم من نفسه وماله"أن ٌعرض علٌها أن ٌطلمها، أ

وإِن لال لابل إنما لٌَِل: "}وإِن امرأة خافت{، ولم ٌَُمْل: وإِْن نََشَز رُجٌل على المرأة، ألن 
 الخابؾ للشًء لٌس بمتٌمٍن له؟

 فالجواب فً هذا: إِْن َخافَْت اإللامةَ منهُ على النشُوِز واإلعراِض، ولٌس أن
تخاؾ اإللامة إِال ولد بدا منه شًء"
(ٔٔ)  

ٌْنَُهَما ُصْلًحا{ ]النساء :  ٌِْهَما أَْن ٌُْصِلَحا َب أي: فبل إثم [، "1ٕٔلوله تعالى:}فَبَل ُجنَاَح َعلَ
 .(ٕٔ)على كل واحد من الزوجٌن من المصالحة والتوفٌك بٌنهما"

، ولال: (ٖٔ)هُنَّ بِاْلَمْعُروِؾ{لال الزجاج:" وَّللاَّ عز وجلَّ لال فً النساِء: }َوَعاِشُرو
}فَإِْمَساٌن بَِمْعُروٍؾ أَْو تَْسِرٌٌح بِإِْحَساٍن{
، فَشدد هللا ( ٕ)، ولال: }َواَل تُْمِسكُوهُنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَُدوا{(ٔ)

                                                             
 ٕ٘ٗ/ٔ، والمحرر فً أسباب نزول المرآن من خبلل الكتب التسعة:1ٓانظر: الصحٌح المسند من اسباب النزول: (ٔ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:صٓٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:صٔٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .1ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 [.5ٔ]سورة النساء: (ٖٔ)
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هللا فً العدل فً أمر النساء فلَْو لَْم ٌْعلَم عزَّ وجلَّ أن رَضا المرأةِ ِمْن زوِجَها باإللامة على منعها 
نفََسه وَمنِعها بعض ما ٌَْحتَاج إلٌه لما جاز اإلمسان إال على ؼاٌة العدل  -فً كبٌر من األولاِت  -

والمعروؾ، فجعل هللا عزَّ وجلَّ الصلَح جابزاً بٌن الرجِل وامرأتِِه إِذا رِضٌت منه بإٌِثار ؼٌرها 
 .(ٖ)علٌه"

فسؤله عن لول هللا تبارن عن خالد بن عرعرة لال: "جاء رجل إلى علً بن أبً طالب 
وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فبل جناح علٌهما لال علً: ٌكون الرجل 
عند المرأة فتنبوا عٌناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلمها أو لرها، فتكبره فراله، فإن 

 .(ٗ)ج"وضعت له من مهرها شٌبا )حل( له، وإن جعلت له من أٌامها فبل حر
ومعنى الصلح: أن ٌتصالحا على أن تطٌب له نفسا عن المسمة أو عن  لال الزمخشري:"

بعضها، كما فعلت سودة بنت زمعة حٌن كرهت أن ٌفارلها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعرفت مكان عابشة 
ا وكان لها ،وكما روى أن امرأة أراد زوجها أن ٌطلمها لرؼبته عنه(٘)من للبه، فوهبت لها ٌومها 

منه ولد، فمالت: ال تطلمنً ودعنً ألوم على ولدى وتمسم لً فً كل شهرٌن، فمال: إن كان هذا 
ٌصلح فهو أحب إلى، فؤلرها، أو تهب له بعض المهر، أو كله، أو النفمة فإن لم تفعل فلٌس له إال 

 .(ٙ)أن ٌمسكها بإحسان أو ٌسرحها"
تصالحا، وٌصطلحا، ٌعنً: بٌن ، بمعنى: ٌ«أن ٌصالحا بٌنهما صلحا»ولرئ: 

 .(2)الزوجٌن
ٌٌْر{ ]النساء : لوله تعالى:} ْلُح َخ  .(1)[، أي:" والصلح أولى وأفضل"1َٕٔوالصُّ
 .(5)والصلح خٌر من الفرلة" لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)ولٌل: أراد به: الصلح خٌر من النشوز، واإلعراض" لال السمعانً:"
و من النشوز واإلعراض وسوء العشرة. أو والصلح خٌر من الفرلة أ لال الزمخشري:"

هو خٌر من الخصومة فً كل شًء. أو الصلح خٌر من الخٌور، كما أن الخصومة شر من 
 .(ٔٔ)الشرور وهذه الجملة اعتراض"

 .(ٕٔ)}والصلح خٌر{، وهو التخٌٌر" لال ابن عباس:"
والظاهر من اآلٌة أن صلحهما على ترن بعض حمها للزوج ، ولبول  لال ابن كثٌر:"

الزوج ذلن ، خٌر من المفارلة بالكلٌة ، كما أمسن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سودة بنت َزْمعة على أن تركت 
ٌومها لعابشة ، رضً هللا عنها ، ولم ٌفارلها بل تركها من جملة نسابه ، وفعله ذلن لتتؤسى به 

شروعٌة ذلن وجوازه ، فهو أفضل فً حمه علٌه الصبلة والسبلم. ولما كان الوفاق أمته فً م
ٌٌْر { بل الطبلق بؽٌض إلٌه ، سبحانه  -عز وجل-أحب إلى هللا  ْلُح َخ من الفراق لال : } َوالصُّ

ؽض الحبلل أب»وتعالى ؛ ولهذا جاء فً الحدٌث: عن عبد هللا بن عمر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(ٔ)"(ٖٔ)«إلى هللا الطبلق

                                                                                                                                                                               
 [.5ٕٕ]سورة البمرة: (ٔ)
 [.ٖٕٔ]سورة البمرة: (ٕ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:صٕٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
ما رأٌت امرأة أحب أن »أخرجه الحاكم وؼٌره من حدٌث عابشة وهو فً الصحٌحٌن من رواٌة عروة عن عابشة لالت (٘)

 . انظر: سبب نزول اآلٌة.«الحدٌث -سودة بنت زمعة من امرأة فٌها حدةأكون مسبلجها من 
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔ٘/ٔ، والكشاؾ:1ٙٗ/ٔانظر: تفسٌر السمعانً: (2)
 .55التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:صٙٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 ( من حدٌث ابن عمر.1ٕٔٓ(، وسنن ابن ماجة برلم )21ٕٔسنن أبً داود برلم )(ٖٔ)

( والطرٌك المرسلة رواها أبو داود فً السنن برلم ٖٔٗ/ٔولال أبو حاتم : "إنما هو محارب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرسل" العلل )
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{ ]النساء : لوله تعالى:} أي جبلت األنفس على  [، أي:"1َٕٔوأُْحِضَرِت اأْلَْنفُُس الشُّحَّ
 .(ٕ)الشح"

 .(ٖ)عن الضحان لوله: "}وأحضرت األنفس الشح{، لال: ألزمت"
وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها، والرجل ٌشح على المرأة  لال الزجاج:"

 .(ٗ)بنفسه إن كان ؼٌرها أحب إلٌه منها"
وأحضرت أنفس النساء أهواَءهن ، من فرط الحرص على حمولهن  لال الطبري:اي:"

 .(٘)من أزواجهن ، والشح بذلن على َضرابرهن"
والشح: البخل، ولٌل: هو ألبح البخل، وحمٌمته: الحرص على منع  لال السمعانً:"

 .(ٙ)الخٌر، وأراد به: شح الزوجٌن على حمٌهما"
معنى إحضار األنفس الشح: أن الشح جعل حاضرا لها ال ٌؽٌب عنها  لال الزمخشري:"

وبؽٌر أبدا وال تنفن عنه، ٌعنى أنها مطبوعة علٌه والؽرض أن المرأة ال تكاد تسمح بمسمتها 
 .(2)لسمتها، والرجل ال تكاد نفسه تسمح بؤن ٌمسم لها وأن ٌمسكها إذا رؼب عنها وأحب ؼٌرها"

{ ]النساء : وفً تفسٌر لوله تعالى:}  [، وجهان:1َٕٔوأُْحِضَرِت اأْلَْنفُُس الشُّحَّ
أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حمولهن من أزواجهن وأموالهن ، وهذا لول ابن 

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وعطاء(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)عباس
والثانً : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحمه لبل صاحبه، وهو لول 

 .(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)، وابن سٌرٌن(ٕٔ)الحسن
أن المعنى:" أحضرت أنفس النساء الشحَّ بؤنصبابهن من أزواجهن  -وهللا أعلم-والصواب 

مصالحة الرجل امرأته بإعطابه إٌاها من ماله ُجْعبل على أن تصفح له فً األٌام والنفمة، ألن 
عن المسم لها ، ؼٌر جابزة. وذلن أنه ؼٌر معتاض عوًضا من ُجْعله الذي بذله لها. والُجعل ال 

ٌصح إال على ِعوض : إما عٌن ، وإما منفعة. والرجل متى جعل للمرأة ُجْعبل على أن تصفح له 
لم ٌملن علٌها عٌنًا وال منفعة. وإْذ كان ذلن كذلن ، كان ذلن من معانً أكل عن ٌومها ولٌلتها ، ف

المال بالباطل، وإْذ كان ذلن كذلن ، فمعلوم أنه ال وجه لمول من لال: عنى بذلن الرجل 
 .(٘ٔ)والمرأة"

و "الشح": "اإلفراط فً الحرص على الشًء، وهو فً هذا الموضع : إفراط حرِص 
 .(ٙٔ)أٌامها من زوجها ونفمتها" المرأة على نصٌبها من
 .(2ٔ)والشح ، هواه فً الشًء ٌحِرص علٌه" لال ابن عباس:"

 .(ٔ)ولرأ العدو: }الشح{ بكسر الشٌن، وهً لؽة

                                                                                                                                                                               
 .( بما ٌكفً فلٌراجعٌٕٓٗٓث فً كتابه إرواء الؽلٌل )( ولد توسع الشٌخ ناصر األلبانً فً الكبلم على هذا الحد22ٕٔ)
 .ٖٓٗ-5ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٖٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٓٓٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٕٕ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .25ٕ/5(:ص5ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٔ-1ٕٓ/5(:صٕٕٙٓٔ)-(٘ٔٙٓٔ، و)1ٕٓ-25ٕ/5(:صٓٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٓ/5(:صٗٔٙٓٔ)-(ٔٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٔ/5(:صٖٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . ولم الؾ علٌه.ٖٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 لم الؾ علٌه.. ؤٕٖ/2انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي: (ٖٔ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/5(:صٕٗٙٓٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٕ/5تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٕٕ/5تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٕ/5(:صٕ٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (2ٔ)
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[، اي:" وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا 1َٕٔوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّمُوا{ ]النساء : لوله تعالى:}
 .(ٕ)هللا فٌهن"
 .(ٖ)أي: إن تحسنوا إلٌهن، وتحملوا عشرتهن" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)ٌمول: تحسنوا إلٌهن وتتموا المٌل والجور"لال السمرلندي:" 
وإن تتجشموا مشمة الصبر على من تكرهون منهن ، وتمسموا لهن  لال ابن كثٌر:"أي: 

 .(٘)أسوة أمثالهن"
بكم، إذا كرهتم منهن وإن تحسنوا ، أٌها الرجال ، فً أفعالكم إلى نسا لال الطبري:اي:"

َدمامة أو ُخلُمًا أو بعَض ما تكرهون منهن بالصبر علٌهن ، وإٌفابهن حمولهن وعشرتهن 
بالمعروؾ، وتتموا هللا فٌهن بترن الَجْور منكم علٌهن فٌما ٌجب لمن كرهتموه منهن علٌكم ، من 

 .(ٙ)المسمة له ، والنفمة ، والعشرة بالمعروؾ"
سنوا باإللامة على نسابكم وإن كرهتموهن وأحببتم وإن تح لال الزمخشري:أي:"

ؼٌرهن، وتصبروا على ذلن مراعاة لحك الصحبة وتتموا النشوز واإلعراض وما ٌإدى إلى 
 .(2)األذى والخصومة"

فً أن تعطوهن أكثر من حمهن، وتتموا فً أال تبخسوا من حمهن  لال الماترٌدي:اي:"
 .(1)شٌبا"

 .(5)تعالى: "}وتتموا{، ٌعنً: المإمنٌن ٌحذرهم" عن سعٌد بن جبٌر: فً لول هللا
ندب تعالى إلى اإلحسان فً العشرة على النساء وإن كرهن مراعاة لحك  لال أبو حٌان:"

الصحبة، وأمر بالتموى فً حالهن، ألن الزوج لد تحمله الكراهة للزوجة على أذٌتها وخصومتها 
ال سٌما ولد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز واإلعراض، ولد وصى النبً صلى هللا 

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«د األزواجفإنهن عوان عن»علٌه وسلم بهن 

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِر{ ]النساء : لوله تعالى:} [، أي:" فإن هللا كان بما 1ٕٔفَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٕٔ)تعملون من ذلن وؼٌره عالًما ال ٌخفى علٌه شًء، وسٌجازٌكم على ذلن"

 .(ٖٔ)على الترؼٌب والوعٌد" لال الماترٌدي: معناه:"
 .(ٗٔ)ُر ذلن فٌجازٌكم علٌه"أي: ٌْخبُ لال الزجاج:" 

 .(٘ٔ)فً اإلحسان والجور" لال السمرلندي:أي:"
 .(ٙٔ)فإن هللا عالم بذلن وسٌجزٌكم على ذلن أوفر الجزاء" لال ابن كثٌر:أي:"

                                                                                                                                                                               
 .11/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٔ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖٕ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .21ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .1ٕٓٔ/ٗ(:ص٘٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
(، 5ٕٙٙ(،و)1٘ٔٔ(، وابن ماجة)ٖٖٖٗ، وأبو داود)51ٗ/ٖ(:صٔٙٔٙٔ، و)ٕٙٗ/ٖ(:ص5ٕ٘٘ٔأخرج أحمد) (ٓٔ)
(، من 5ٕٔٗ(، و)5ٗٔٔٔ(، و)1٘ٓٗ(، والنسابً فً الكبرى)5ٕ٘ٔ(، و)12ٖٓ(، و)ٖٙٔٔ(، والترمذي)ٖ٘٘ٓو)

]فً رواٌات مطولة حدٌث عمرو بن األحوص:" أال واستوصوا بالنساء خٌرا، فإنما هن عوان عندكم..."الحدٌث. 
 ومختصرة[.

( من حدٌث ابن عمر:"... أٌها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بؤمانة هللا واستحللتم 1٘1وأخرج عبد حمٌد)
 فروجهن بكلمة هللا ولكم علٌهن حك ولهن علٌكم حك...". الحدٌث.

 .11/ٗالبحر المحٌط: (ٔٔ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .25ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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}فإن هللا كان بما تعملون{ من اإلحسان والتموى }خبٌرا{، وهو  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔ)ٌثٌبكم علٌه"

فإن هللا كان بما تعلمون فً أمور نسابكم ، أٌها الرجال ، من اإلحسان  لال الطبري:أي:"
إلٌهن والعشرة بالمعروؾ ، والجور علٌهن فٌما ٌلزمكم لهّن وٌجب، عالًما خابًرا ، ال ٌخفً علٌه 
منه شًء ، بل هو به عالم ، وله محٍص علٌكم ، حتى ٌوفٌِّكم جزاَء ذلن : المحسَن منكم بإحسانه 

 .(ٕ)بإساءته" ، والمسًءَ 
وحكً أن "عمران بن حطان الخارجً كان من أدم بنى آدم، وامرأته من أجملهم، 
فؤجالت فً وجهه نظرها ٌوما ثم تابعت الحمد هلل، فمال: مالن؟ لالت: حمدت هللا على أنى وإٌان 
من أهل الجنة، لال: كٌؾ؟ لالت: ألنن رزلت مثلً فشكرت، ورزلت مثلن فصبرت، ولد وعد 

 .(ٖ)لجنة عباده الشاكرٌن والصابرٌن"هللا ا
 الفوائد:

 .استحباب الصلح بٌن الزوجٌن عند تعذر البماء مع بعضهما إال به -ٔ
ٌإخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بٌن من بٌنهما حك أو منازعة فً جمٌع  -ٕ

األشٌاء أنه خٌر من استمصاء كل منهما على كل حمه، لما فٌها من اإلصبلح وبماء األلفة 
 واالتصاؾ بصفة السماح.

ما ٌكون وهو جابز فً جمٌع األشٌاء إال إذا أحل حراما أو حرم حبلال فإنه ال ٌكون صلحا وإن
 جورا.

واعلم أن كل حكم من األحكام ال ٌتم وال ٌكمل إال بوجود ممتضٌه وانتفاء موانعه، فمن ذلن هذا 
الحكم الكبٌر الذي هو الصلح، فذكر تعالى الممتضً لذلن ونبه على أنه خٌر، والخٌر كل عالل 

ن طلبا له ورؼبة لد أمر هللا به وحث علٌه ازداد المإم -مع ذلن-ٌطلبه وٌرؼب فٌه، فإن كان 

 . (ٗ)فٌه
سهل حٌنبذ علٌه الصلح ، وهو إزالة الشح من نفسه، الخلك الحسنلهذه متى وفك اإلنسان أنه  -ٖ

بٌنه وبٌن خصمه ومعامله، وتسهلت الطرٌك للوصول إلى المطلوب. بخبلؾ من لم ٌجتهد فً 
إال جمٌع ماله، وال إزالة الشح من نفسه، فإنه ٌعسر علٌه الصلح والموافمة، ألنه ال ٌرضٌه 

 .(٘)ٌرضى أن ٌإدي ما علٌه، فإن كان خصمه مثله اشتد األمر
فربما كان  من زوجها، أن تتثبت فٌما تراه من أمارات اإلعراض الزوجة الواجب علًأن -ٗ

الذي شؽله عن مسامرتها والرؼبة عن مباعلتها، مسابل من مشاكل الحٌاة الدنٌوٌة أو الدٌنٌة، 
ال دخل له فٌها، وال تعلك لها بكراهتها والجفوة عنها، وحٌنبذ علٌها أن  وهى أسباب خارجٌة

تعذره، وتصبر على ما ال تحب من ذلن، أما إذا استبان لها أن ذلن لكراهته إٌاها ورؼبته 
 .(ٙ)عنها
 .العالم بما كان وما ٌكون: أي: «الخبٌر»من أسماءه سبحانه -٘

 .(2)"هو العالم بكنه الشًء، المطلع على حمٌمته لال الخطابً:"
حدٌث عابشة رضً هللا عنها؛ أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال لها فً لصة تتبعها له إلى جاء فً 

لتخبرٌنً أو لٌخبرنً ". لالت: للت: ال شًء. لال:  "ما لن ٌا عاب  حشٌا رابٌة؟"البمٌع: 
 .(1)"اللطٌؾ الخبٌر

                                                             
 .2ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
، وتفسٌر 11/ٗ، والبحر المحٌط:ٔٓٗ/ٔ، وتفسٌر النسفً:2ٖٕ/ٔٔ، ومفاتٌح الؽٌب:2ٕ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)

 .ٖٖٙ/ٖ، محاسن التاوٌل:52ٕ-5ٕٙ/ٕلبٌان:، وروح آٔ٘/ٕالنٌسابوري:
 .ٕٙٓانظر: تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٙٓانظر: تفسٌر السعدي: (٘)
 .2ٔٔ/٘انظر: تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (2)
 (.52ٗرواه مسلم )(1)



ٖ٘ٓ 
 

الفرق بٌن العلم والخبر: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات  العسكري:"هبلل لال أبو 
 .(ٔ)"على حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم

 
 المرآن

َوِإْن عَل مَِة }َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُْم َفاَل تَِميلُوا كُل  اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلمُ 
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما )  [3ٕٔ({ ]النساء : 3ٕٔتُْصِلُحوا َوتَت مُوا فَِإن  ّللا 

 التفسٌر:
على تحمٌك العدل التام بٌن النساء فً المحبة ومٌل الملب، مهما بذلتم  -أٌها الرجال-ولن تمدروا 

كالمرأة التً  فً ذلن من الجهد، فبل تعرضوا عن المرؼوب عنها كل اإلعراض، فتتركوها
لٌست بذات زوج وال هً مطلمة فتؤثموا. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا فً لَْسمكم بٌن زوجاتكم، 

 وترالبوا هللا تعالى وتخشوه فٌهن، فإن هللا تعالى كان ؼفوًرا لعباده، رحًٌما بهم.
 سبب النزول:

ٌَْن النَِّساِء{}َولَْن تَْستَِطٌعُوا أَ لال أبو ملٌكة:" نزلت هذه اآلٌة فً عابشة:  . (ٕ)"ْن تَْعِدلُوا بَ
َن النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُْم{ ]النساء :  ٌْ [، أي:" 5ٕٔلوله تعالى:}َولَْن تَْستَِطٌعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَ

على تحمٌك العدل التام بٌن النساء فً المحبة ومٌل الملب، مهما بذلتم  -أٌها الرجال-ولن تمدروا 
 .(ٖ)فً ذلن من الجهد"

 .(ٗ)ٌعنً: بملوبكم ومحبتكم" لال الماوردي:"
ٌمول: لن تمدروا أن تسووا بٌن النساء فً الحب بٌن الشابة والكبٌرة  لال السمرلندي:"

 .(٘)ولو جهدتم، ولكن اعدلوا فً المسمة والنفمة"
ومحال أن تستطٌعوا العدل بٌن النساء والتسوٌة حتى ال ٌمع مٌل  لال الزمخشري:أي:"

البتة وال زٌادة وال نمصان فٌما ٌجب لهن، فرفع لذلن عنكم تمام العدل وؼاٌته، وما كلفتم منه إال 
 ما تستطٌعون بشرط أن تبذلوا فٌه وسعكم وطالتكم ألن تكلٌؾ ما ال ٌستطاع داخل فً حد الظلم

ٍم ِلْلعَبٌِِد{ ]فصلت : }َوَما َربَُّن بِظَ  [، ولٌل: معناه أن تعدلوا فً المحبة، ولٌل: إن العدل ٙٗبلَّ
بٌنهن أمر صعب بالػ من الصعوبة حدا ٌوهم أنه ؼٌر مستطاع، ألنه ٌجب أن ٌسوى بٌنهن فً 
المسمة والنفمة والتعهد والنظر واإللبال والممالحة والمفاكهة والمإانسة وؼٌرها مما ال ٌكاد 

ٌؤتى من ورابه، فهو كالخارج من حد االستطاعة. هذا إذا كن محبوبات كلهن فكٌؾ إذا الحصر 
 .(ٙ)مال الملب مع بعضهن!"

أي: ال تطٌمون ذلن فً الحد، هذا فً الرجل له زوجتان  لال ابو هبلل العسكري:" 
 وثبلث وأربع، لال: ولٌس ٌستطٌع أن ٌسوي بٌنهن فً الشهوة، فتشتهً هذه كما تشتهً تلن؛
ألن الشهوة لٌست من فعله فعذره فٌما ال ٌستطٌع واسع، ولٌس كما ٌذهب إلٌه المجبرة فً أنه 
ٌِْل{، داللة على  تعالى كلفه العدل بٌنهن، وهو ال ٌستطٌعه، أال ترى أن لوله: }فَبَل تَِمٌلُوا كُلَّ اْلَم

ٌثار إحداهن أنه فً بعض المٌل معذور، وهو الذي ال ٌستطٌع خبلفه، والمعنى النهً عن إ
 .(2)للشهوة فٌها واالنصراؾ عن األخرى حتى تصٌر كالمعلمة ال المتزوجة وال المطلمة"

ٌَْن الّنِساِء{، فإشارة إلى ما علٌه جبلّة  لال الراؼب:"  لوله: }َولَْن تَْستَِطٌعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَ
 .(1)ة"النّاس من المٌل، فاإلنسان ال ٌمدر على أن ٌسّوي بٌنهّن فً المحبّ 

 [، ثبلثة أوجه:5ٕٔوفً لوله تعالى:} َوَلْو َحَرْصتُْم{ ]النساء : 

                                                             
 .ٕ٘ٔالفروق: (ٔ)
 .1ٖٓٔ/ٗ(:صٙ٘ٓٙ، وابن ابً حاتم)12ٕ/5(:1ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .2ٕ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٙالوجوه والنظابر: (2)
 .ٕ٘٘المفردات فً ؼرٌب المرآن: (1)
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، (ٕ)، ومجاهد(ٔ)أحدها : ولو حرصتم أن تعدلوا فً المحبة، وهو لول الحسن فً احد لولٌه
 .(ٖ)وعبٌدة السلمانً فً أحد لولٌه

، وابن (ٙ)، وسفٌان(٘)، والضحان(ٗ)والثانً : ولو حرصتم فً الجماع ، وهو لول ابن عباس
 .(2)زٌد

، وابن عباس (1)والثانً: ولو حرصتم أن تعدلوا فً الحب والجماع. وهذا لول عبٌدة السلمانً
 .(ٓٔ)، والحسن فً إحدى الرواٌات(5)فً إحدى الرواٌات

ٌِْل{ ]النساء :  [،أي:" فبل تعرضوا عن المرؼوب 5ٕٔلوله تعالى:}فَبَل تَِمٌلُوا كُلَّ اْلَم
 .(ٔٔ)عنها كل اإلعراض "

 .(ٕٔ)عن دمحم لال: "سؤلت عبٌدة عن لوله: } تمٌلوا كل المٌل{، لال: بنفسه"
 .(ٖٔ)عن مجاهد: "}فبل تمٌلوا كل المٌل{، تعمد اإلساءة"

 .(ٗٔ)لال السدي:" ٌمول: ٌمٌل علٌها وال ٌنفك علٌها وال ٌمٌم لها ٌوما"
لسمة اللٌالً لال الضحان:" ٌمول: فبل تمل إلى التً تحب كل المٌل، ولكن اعدل فً 

 .(٘ٔ)والنهار، والنفمة"
 .(ٙٔ)لال مماتل بن حٌان:" ٌمول: ال تمل إلى الشابة كل المٌل"

لال الزمخشري:" فبل تجوروا على المرؼوب عنها كل الجور فتمنعوها لسمتها من ؼٌر رضى 
منها، ٌعنى: أن اجتناب كل المٌل مما هو فً حد الٌسر والسعة فبل تفرطوا فٌه إن ولع منكم 

 .(2ٔ)" التفرٌط فً العدل كله. وفٌه ضرب من التوبٌخ
اللهم هذا فعلً »عن عابشة لالت: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمسم بٌن نسابه فٌعدل، ثم ٌمول: 

ٌعنى: المحبة، ألن عابشة  . لال الزمخشري:"(1ٔ")«فٌما أملن، فبل تلمنً فٌما تملن وال أملن
 .(5ٔ)"رضى هللا عنها كانت أحب إلٌه

من كانت له امرأتان، ٌمٌل إلحداهما على :»لال عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص و
 . (ٔ)«األخرى، جاء ٌوم المٌامة وأحد شمٌه سالط

                                                             
 .1ٕ٘/5(:صٖٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٕٙ-1ٕ٘/5(:صٖٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٙ/5(:صٖٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٕ/5(:صٓٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .12ٕ/5(:صٔٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .12ٕ/5(:صٕٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕ٘/5(:صٕٖٙٓٔ(، و)ٖٓٙٓٔ)-(2ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٙ/5(:صٖٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . ذكره دون ذكر السند.1ٖٓٔ/ٗ(:ص2٘ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖٓٔ/ٗ(:ص5٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٓٔ/ٗ(:صٓٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٖٓٔ/ٗ(:صٔٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٖٓٔ/ٗ(:صٕٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗٓٔ/ٗ(:صٖٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .2ٕ٘/ٔالكشاؾ: (2ٔ)
عن عابشة، والترمذي فً النكاح باب ما جاء فً  ٗٙ - ٖٙ/  ٖأخرجه أبو داود فً النكاح، باب فً المسم بٌن النساء: (1ٔ)

 ٗٙ - ٖٙ/  2، والنسابً فً عشرة النساء، باب مٌل الرجل إلى بعض نسابه دون بعض: 5ٕٗ/  ٗالتسوٌة بٌن الضرابر: 
( 2ٖٔ( ص )ٖ٘ٓٔوصححه ابن حبان برلم ) ٖٖٕٙ/  ٔ( : 52ٔٔوابن ماجه فً النكاح، باب المسم بٌن النساء برلم )

ووافمه الذهبً، والدارمً فً النكاح، باب المسمة بٌن  12ٔ/  ٕمن موارد الظمآن، وصححه الحاكم على شرط مسلم: 
ذكر الترمذي والنسابً إنه روى مرسبل وذكر الترمذي أن المرسل و ٔ٘ٔ/  5. وانظر: شرح السنة: ٗٗٔ/  ٕالنساء: 
 .أصح

فبل »:" ورواه أهل السنن األربعة من حدٌث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد لوله 5ٖٙ/ٙلال ابن كثٌر فً تفسٌره:
 ٌعنً الملب. وإسناده صحٌح، ورجاله كلهم ثمات".« تلمنً فٌما تملن وال أملن

 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (5ٔ)
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وعن ناشرة بن سمً الٌزنً، لال: "سمعت عمر بن الخطاب، رضً هللا عنه، ٌمول، 
وجل، جعلنً خازنا لهذا المال ولاسما له، ثم فً ٌوم الجابٌة، وهو ٌخطب الناس: إن هللا، عز 

لال: بل هللا ٌمسمه، وأنا بادئ بؤهل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أشرفهم، ففرض ألزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص عشرة آالؾ، 
نهن إال جوٌرٌة وصفٌة ومٌمونة، فمالت عابشة: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌعدل بٌننا، فعدل بٌ

 .(ٕ)عمر"
وذكر أنه "كان لمعاذ امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم ٌتوضؤ فً بٌت األخرى، فماتتا 

 .(ٖ)فً الطاعون فدفنهما فً لبر واحد"
[، أي:" فتتركوها كالمرأة التً لٌست 5ٕٔلوله تعالى:}فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّمَِة{ ]النساء : 

 .(ٗ)بذات زوج وال هً مطلمة فتؤثموا"
تذروها ال هً أٌّم ، وال هً ذات زوج" لال ابن عباس:

(٘). 
. وروي عن سعٌد (ٙ)ال مطلمة وال ذات بعل" وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:"

، نحو (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، ابن ابً نجٌح(ٓٔ)، ومجاهد(5)، والربٌع بن أنس(1)، والحسن(2)بن جبٌر
 ذلن.

 .(ٖٔ)ولال لتادة:" كالمسجونة المشحونة"
}المعلمة{، التً لٌست بُمَخبلة ونفسها فتبتؽً لها ، ولٌست متهٌبة كهٌبة  ولال ابن زٌد:"

 .(ٗٔ)المرأة من زوجها ، ال هً عند زوجها ، وال مفارلة ، فتبتؽً لنفسها. فتلن }المعلمة{
 :(٘ٔ)}فتذروها كالمعلمة{، وهً التً لٌست بذات بعل وال مطلمة لال لال الزمخشري:"
 أو تطلٌك               أو صلؾ أو بٌن ذان تعلٌك هل هى إال حظة
 .(ٙٔ)«"فتذروها كالمسجونة»وفً لراءة أبى: 

 .(2ٔ)«فتذروها كؤنها معلمة»ولرأ عبد هللا بن مسعود: 

                                                                                                                                                                               
، 2ٖٗ/ٕ(:ص1٘ٗ5، و)5ٕ٘/ٕ(:ص25ٕٔ، وأحمد فً المسند)11ٖ/ٗ(:ص2٘ٗ1ٔأخرجه ابن أبً شٌبة) (ٔ)
(، ٔٗٔٔ(، والترمذي)5ٙ5ٔ(، وابن ماجة)ٖٖٕٔ(، وأبو داود)ٕٕٙٓ، والدارمً)2ٔٗٗ/ٕ(:ص5ٕٓٓٔو)

 .5ٕٓ/5(:1٘ٙٓٔ(، و، والطبري فً تفسٌره)2ٕٓٗ(، وابن حبان)11ٖ5، وفً الكبرى)ٖٙ/2والنسابً)
 (.1ٕٕ٘، والنسابً فً الكبرى)2٘ٗ/ٖ(:صٓٓٓٙٔأخرجه احمد ) (ٕ)
وزاد: فؤسهم  -فذكره -أخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة فً ترجمة معاذ من رواٌة اللٌث عن ٌحٌى بن سعٌد أن معاذ بن جبل(ٖ)

 .بٌنهما أٌهما تمدم وهذا مرسل
 .55التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٓ/5(:ص5٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗٓٔ/ٗ(:صٖٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/5(:صٓٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٔ/5(:صٔٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٔ/5(:صٙٙٙٓٔ()٘ٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٔ/5(:ص2ٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕٕ/5(:ص1ٙٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٕ/5(:ص2ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗٓٔ/ٗ(:ص٘ٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم (ٖٔ)
 .5ٕٔ/5(:ص2ٔٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
هذا الرجز منسوب المرأة ٌمال لها ابنة الحمارس )بضم الحاء وتخفٌؾ المٌم( البكرٌة. انظر البٌت فً: المعانً الكبٌر (٘ٔ)

، 1ٖ٘ٔ/٘، وتاج اللؽة)هلل(:ص1ٕٓ/ٔالحدٌث البن لتٌبة: ، وؼرٌبٙٔ٘/ٔفً ابٌات المعانً البن لتٌبة:
، وتاج العروس"ح و 25ٗ/٘ٔ، و"ها":ص2ٓ5/ٔٔ، واللسان"فصل الها":ص1ٕ٘٘/ٙ، و"ها":صٖٕ٘ٔ/ٙو"خطؤ":
 .5ٖ٘/ٓٗ، و"ها":صٕٓٔ/ٕ٘ق":ص

 والحظة )بكسر الحاء( والحظوة )بضم الحاء وكسرها( المكانة والمبول عند الزوج.
رى، أى لٌست حالة الزوجة مع زوجها إال حظة صؽٌرة بحظوة الزوج بها، أو تطلٌك لها مع الزوج، أو واالستفهام إنكا 

وصلفت صلفا من باب تعب. ونساء صالفات وصبلبؾ، لم ٌحظهن الزوج، أو  -أى عدم حظوة من الزوج بها -صلؾ
. انظر: تفسٌر للٌل -كما هنا -تعلٌك بٌن ذلن المذكور من األحوال. وتسبٌػ مشطور الرجز بزٌادة ساكن فً آخره

 .1ٕٔ/٘، والتحرٌر والتنوٌر:1ٓ/ٗ، والبحر المحٌط:2ٕ٘/ٔالكشاؾ:
 .2ٕ٘/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2ٔ)
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[، أي:" وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا 5ٕٔلوله تعالى:}َوإِْن تُْصِلُحوا َوتَتَّمُوا{ ]النساء : 
 .(ٔ)وترالبوا هللا تعالى وتخشوه فٌهن"فً لَْسمكم بٌن زوجاتكم، 

 .(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر:" تصلحوا بٌن الناس"
}وإن تصلحوا{، ما مضى من مٌلكم وتتداركوه بالتوبة، }وتتموا{، فٌما  لال الزمخشري:"

 .(ٖ)ٌستمبل"
 .(ٗ)أي وإن تلتزموا ما ٌلزمكم من العدل فٌما تملكون" لال ابن عطٌة:"

 َ [، أي:" فإن هللا تعالى كان 5ٕٔ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(٘)ؼفوًرا لعباده، رحًٌما بهم"
 .(ٙ)ؼفر هللا لكم"لال الزمخشري:"
لما ملت إلى التً تحبُّها بملبن" لال الواحدي:"

(2). 
علٌهن لبل ٌمول : فإن هللا ٌستر علٌكم ما سلؾ منكم من مٌلكم وجوركم لال الطبري:"

ً ذلن علٌكم بعفوه عنكم ما مضى منكم فً ذلن لبل، وكان  ذلن ، بتركه عموبتكم علٌه ، وٌؽّطِ
رحًٌما بكم ، إذ تاب علٌكم ، فمبل توَبتكم من الذي سلؾ منكم من جوركم فً ذلن علٌهن ، وفً 

 .(1)طلَّمن"ترخٌصه لكم الصلح بٌنكم وبٌنهن ، بصفحهن عن حمولهن لكم من المَْسم على أن ال ٌ
فعلى ]لول الطبري[، فهً مؽفرة مخصصة لموم بؤعٌانهم، والعوا  لال ابن عطٌة:"
 .(5)المحظور فً مدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 الفوائد:
تعذر العدل بٌن الزوجٌن فً الحب والوطء استلزم عدم المإاخذة به واكتفى الشارع بالعدل -ٔ

 والمعاشرة بالمعروؾ. فً الفرا ، والطعام والشراب والكسوة
 الترؼٌب فً اإلصبلح والتموى وفعل الخٌرات. -ٕ

 :«الرحٌم»و «الؽفور»إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ
من أبنٌة المبالؽة؛ فاهلل عز وجل ؼفور؛ ألنه ٌفعل ذلن لعباده مرة بعد : "«الؽفور»و

لذلن، وهو متعلك بالمفعول؛ ألنه مرة إلى ما ال ٌحصى، فجاءت هذه الصفة على أبنٌة المبالؽة 
ال ٌمع الستر إال بمستور ٌستر وٌؽطى، ولٌست من أوصاؾ المبالؽة فً الذات، إنما هً من 

 . (ٓٔ)"أوصاؾ المبالؽة فً الفعل
ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب بؤن هداهم إلى « الرحٌم»واسم 

اإلٌمان فً الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الدابم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول سبحانه: }َوَكاَن 
 [.ٖٗاألحزاب آٌة ]بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحٌماً{ 

للمستؽفرٌن والتاببٌن  ه سبحانه ٌؽفرٌفٌد أن «الرحٌم»باسم «الؽفور»وأن التران اسم
ألنه واسع الرحمة. بمعنى أنه ٌؽفر لمن تاب إلٌه وأناب رحمة منه لهذا العبد، ألنه لو لم ٌرحمه 
وٌتداركه بمؽفرته لهلن وخسر. ولهذا ٌشٌر لوله تعالى: }لَاال َربََّنا َظلَْمَنا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لَنَا 

ولوله: }َوإِالَّ تَْؽِفْر ِلً َوتَْرَحْمنًِ أَكُْن ِمَن [، ٖٕ :األعراؾ]نَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ َوتَْرَحْمنَا لَ 
 .(ٔٔ)[2ٗ :هود ]اْلَخاِسِرٌَن{ 

                                                             
 .55التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗٓٔ/ٗ(:صٙٙٓٙاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .55التفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٕالوجٌز: (2)
 .5ٖٕ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .5ٖاشتماق أسما هللا، الزجاجً: (ٓٔ)
-2ٕ:صٙٗ، وع5ٗ:ص٘ٗانظر: مفهوم األسماء والصفات، سعد ندا، مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، ع (ٔٔ)

2ٖ. 
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 المرآن
ُ َواِسعًا َحِكيًما ) ُ ُكالًّ ِمْن َسعَتِِه َوَكاَن ّللا  لَا يُْغِن ّللا   [ٖٓٔ({ ]النساء : ٖٓٔ}َوإِْن يَتَفَر 

 التفسٌر:
وإن ولعت الفرلة بٌن الرجل وامرأته، فإن هللا تعالى ٌؽنً كبل منهما من فضله وسعته؛ فإنه 

 سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكٌم فٌما ٌمضً به بٌن عباده.
لَا{ ]النساء : لوله تعالى: وإن ولعت الفرلة بٌن الرجل  [، أي:"ٖٓٔ}َوإِْن ٌَتَفَرَّ

 .(ٔ)وامرأته"
 .(ٕ)هد لوله: "}وإن ٌتفرلا{، لال: الطبلق، ٌؽن هللا كبل من سعته"عن مجا 
 .(ٖ)ٌعنً: الزوجٌن إذا تفرلا" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)ٌعنً: الزوج والمرأة بالطبلق" لال البؽوي:" 
 .(٘)أي: إن شح كل واحد منهما فلم ٌتصالحا لكنهما تفرلا بطبلق" لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)بمعنى: وإن ٌفارق كل واحد منهما صاحبه، «وإن ٌتفارلا»ولرئ: 
 .(2)لال الماترٌدي:" أي: الزوجان إن تفرلا؛ لما لم ٌمدر الزوج على التسوٌة بٌنهن" 

ُ كُبلًّ ِمْن َسعَتِِه{ ]النساء :  فإن هللا تعالى ٌؽنً كبل منهما  [، أي:"ٖٓٔلوله تعالى:}ٌُْؽِن َّللاَّ
 .(1)من فضله وسعته"

 .(5)ٌعنً: فالزوج ٌجد الزوجة، والزوجة تجد الزوج" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: "من رزله، ٌعنً: المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى" لال البؽوي: 
ٌرزله زوجا خٌرا من زوجه وعٌشا أهنؤ من عٌشه، والسعة:  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔٔ)الؽنى والممدرة"
بامرأة أخرى، وٌحتمل أن كل واحد منهما المرأة تتزوج آخر، والرجل  لال الماترٌدي:" 

فاهلل لادر على أن ٌؽنً كل واحد منهما بعد االفتراق،  -وإن كان ؼنٌا باآلخر فً حال النكاح-
 .(ٕٔ)كما كان ٌرزق لبل الفراق "

تسلٌة لكل واحد منهما عن اآلخر وأن كل واحد منهما سٌؽنٌه هللا عن  لال الجصاص:" 
وفا من ترن حموق هللا التً أوجبها؛ وأخبر أن رزق العباد كلهم على اآلخر إذا لصدا الفرلة، تخ

 .(ٖٔ)هللا وأن ما ٌجرٌه منه على أٌدي عباده فهو المسبب له والمستحك للحمد علٌه"
فإن هللا تعالى ٌؽنً كل واحد منهما عن صاحبه بفضله ولطابؾ صنعه،  لال ابن عطٌة:" 

فً المال والعشرة، والسعة وجود المرادات والتمكن منها، وذهب بعض الفمهاء المالكٌٌن إلى أن 
 .(ٗٔ)التفرق فً هذه اآلٌة هو بالمول، إذ الطبلق لول"

، إذ مذهب مالن فً (٘ٔ)«خٌار ما لم ٌتفرلاالبٌعان بال»واحتج بهذه على لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٔ)الحدٌث أنه التفرق بالمول ال بالبدن

                                                             
 .55مٌسر:التفسٌر ال (ٔ)
 .1ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٙٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .12ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٖ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .55التفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٕأحكام المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .( ٖٔ٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٕٓٔصحٌح البخاري برلم )(٘ٔ)
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لال الماضً ابن عطٌة:" وال حجة فً هذه اآلٌة، ألن إخبارها إنما هو من افترالهما 
إنما ٌمع فً ثانً حال، ولو كانت الفرلة « اإلؼناء»باألبدان، وتراخً المدة بزوال العصمة، و 

ق لما كان للمرأة فٌها نصٌب ٌوجب ظهور ضمٌرها فً الفعل، وهذه نبذة من فً اآلٌة الطبل
 .(ٕ)المعارضة فً المسؤلة"

ُ َواِسعًا َحِكًٌما{ ]النساء :  فإنه سبحانه وتعالى واسع  [، أي:"ٖٓٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٖ)الفضل والمنة، حكٌم فٌما ٌمضً به بٌن عباده"

 .(ٗ)الرحمة، }حكٌما{ فٌما أمر به ونهى عنه"واسع الفضل و لال البؽوي:"
 .(٘)}واسعا{، ٌعنً: واسع الفضل، }حكٌما{: حكم بفرلتهما وتسوٌتهما" لال السمرلندي:"
لٌل: }واسعا{: جودا، ولٌل: }واسعا{: ٌوسع على كل منهما رزله،  لال الماترٌدي:"

: }حكٌما{؛ حٌث حكم }حكٌما{ حكم على الزوج: إمساكا بمعروؾ أو تسرٌحا بإحسان، ولٌل
 .(ٙ)فرلتهما، وأصل الحكٌم: أن ٌضع كل شًء موضعه"

 .(2)الؽنى الممتدر"«: الواسع»ولال الزمخشري:"
 .(1)معناه: الذي عنده خزابن كل شًء"« الواسع» لال ابن عطٌة:"
الواسع: عام فً الؽنى، والمدرة، والعلم، وعمبه بالحكم، منبها أن السعة  لال الراؼب:"

 .(5)ما لم ٌكن معها الحكمة، والعلم، كان إلى الفساد ألرب منها إلى الصبلح"
الكثٌر العطاٌا، ولٌل: الواسع: المحٌط بكل شًء، ومنه لوله «: الواسع» لال مكً:"

ٍء ِعْلماً{ ]ط ًْ [ أي: أحاط به، ولال أبو عمرو فً }واسع{، }كرٌم{، 5ٙه: تعالى: }َوِسَع كُلَّ َش
 .(ٓٔ)لال: الواسع: الؽنً، والكرٌم: الجواد"

 الفوائد:
.فً اآلٌة دلٌل لطع طمع االرتزاق من ؼٌر هللا، وإن جاز أن ٌجعل ؼٌره سببا فً ذلن؛ ألنه -ٔ

باآلخر؛ حٌث وعد لهما : }وإن ٌتفرلا ٌؽن هللا{؛ لٌعلم كل أن ؼناه لم ٌكن -عز وجل  -لال 
اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َوإَِمابِكُْم ِإْن -تعالى  -الؽناء، وكذلن فً لوله  : }َوأَْنِكُحوا اأْلٌََاَمى ِمْنكُْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]النور :  ُ ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ  [، دلٌل لطع طمع االرتزاقٌَٕٖكُونُوا فَُمَراَء ٌُْؽنِِهُم َّللاَّ
 .(ٔٔ)بعضهم من بعض فً النكاح؛ لما وعد لهم الؽناء إذا كانوا فمراء

وفٌه دلٌل ولوع الفرلة بٌن الزوجٌن بالمرأة، بالمكنى من الكبلم؛ لمشاركتهما فٌه، وإن كان -ٕ
 -الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاؾ الفعل إلٌهما بموله: }وإن ٌتفرلا ٌؽن هللا{ وكذلن لوله 

ُحوهُنَّ َسَراًحا َجِمٌبًل{ ]األحزاب :  [، وٕفَاِرلُوهُنَّ بَِمْعُروٍؾ{ ]الطبلق : : } -تعالى  } َوَسّرِ
ٗ5](ٕٔ). 
وفً اآلٌة دلٌل لزوم النفمة فً العدة؛ ألنه ذكر االفتراق، والفراق إنما ٌكون بانمضاء العدة، -ٖ

للمرأة ؼناء بالزوج عن ؼناء كل واحد منهما باآلخر لبل الفراق؛ دل أن  -عز وجل  -ثم أخبر 
 .(ٖٔ)ما دامت بالعدة

 الفرلة بٌن الزوجٌن إن كانت على مبدأ اإلصبلح والتموى أعمبت خٌراً عاجبلً آجبلً. -ٗ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .1ٙٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (5)
 .5ٔٗٔ/ٕالهداٌة فً بلوغ النهاٌة: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖٔ)
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 المرآن

ْينَا ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم  ِ َما فِي الس َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َولَمَْد َوص  َوإِي اكُْم أَِن }َوَّلِل 
ُ َغنِيًّا َحِميدً  ِ َما فِي الس َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوَكاَن ّللا  َ َوإِْن تَْكفُُروا فَِإن  َّلِل  ({ ٖٔٔا )ات مُوا ّللا 

 [ٖٔٔ]النساء : 
 التفسٌر:

اب من وهلل ملن ما فً السموات وما فً األرض وما بٌنهما. ولمد عهدنا إلى الذٌن أُعطوا الكت
بتموى هللا تعالى، والمٌام بؤمره  -ٌا أمة دمحم-لبلكم من الٌهود والنصارى، وعهدنا إلٌكم كذلن 

واجتناب نهٌه، وبٌَّنَّا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانٌة هللا تعالى وشرعه فإنه سبحانه ؼنً عنكم؛ ألن 
 صفاته وأفعاله.له جمٌع ما فً السموات واألرض. وكان هللا ؼنٌّاً عن خلمه، حمًٌدا فً 

ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : لوله تعالى:  وهلل ملن ما  [، أي:"ٖٔٔ}َوَّلِلَّ
 .(ٔ)فً السموات وما فً األرض وما بٌنهما"

 .(ٕ)ٌخبر تعالى أنه مالن السماوات واألرض ، وأنه الحاكم فٌهما" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)كمال سعته ولدرته" تنبٌه على لال البٌضاوي:" 
َ{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌْنَا الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم َوإٌَِّاكُْم أَِن اتَّمُوا َّللاَّ }َوَلمَْد َوصَّ
ولمد عهدنا إلى الذٌن أُعطوا الكتاب من لبلكم من الٌهود والنصارى، وعهدنا إلٌكم  [،أي:"ٖٔٔ
 .(ٗ)بتموى هللا تعالى، والمٌام بؤمره واجتناب نهٌه" -ٌا أمة دمحم-كذلن 
أي: وصٌناكم بما وصٌناهم به ، من تموى هللا ، عز وجل ، بعبادته  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وحده ال شرٌن له"
لٌل: أي: أمرناهم أن ٌوحدوا هللا وٌتموا الشرن. لٌل: }وصٌنا{: أمرنا.  ٌدي:"لال الماتر 

 .(ٙ)ولٌل: فرضنا"
} أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن لَْبِلكُْم {، ٌعنً: أهل التوراة واإلنجٌل وسابر الكتب  لال الثعلبً:" 

َ{، أي: وّحدوا هللا المتمدمة على اإلسبلم، }َوإٌَِّاكُْم{ ٌا أهل المرآن فً كتابكم، }أَِن اتَّمُ  وا َّللاَّ
 .(2)وأطٌعوه وال تشركوا به شٌبا"

 .(1)لال المرطبً:" أي: األمر بالتموى كان عاما لجمٌع األمم" 
إنن إن اتمٌت هللا كفان هللا ما همن، وإن اتمٌت  وفً هذا المعنى لال سفٌان الثوري:" 

 .(5)الناس لم ٌؽنوا عنن من هللا شٌبا"
َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : }َوإِ لوله تعالى:  ِ َما فًِ السَّ [، ْٖٔٔن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّلِلَّ
ٌَّنَّا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانٌة هللا تعالى وشرعه فإنه سبحانه ؼنً عنكم؛ ألن له جمٌع  أي:" وب

 .(ٓٔ)ما فً السموات واألرض"
أي: وللنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن هللا مالن الملن كله، ال ٌتضرر  لال البٌضاوي:" 

 .(ٔٔ)بكفركم ومعاصٌكم، كما ال ٌنتفع بشكركم وتمواكم، وإنما وصاكم لرحمته ال لحاجته"
 .(ٕٔ)فإن هلل مبلبكة هم أطوع له منكم" ،َوإِْن تَْكفُُروا{، بما أوصاكم هللا بهلال الثعلبً: "} 

                                                             
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .51ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (2)
 .1ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (1)
 .1٘ٓٔ-1ٗٓٔ/ٗ(:ص1ٙٓٙم)أخرجه ابن ابً حات (5)
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .51ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٕٔ)
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ذكر هذا على أثر لوله: }ولمد وصٌنا الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم  لال الماترٌدي:" 
وإٌاكم أن اتموا هللا{؛ لٌعلموا أنه لم ٌؤمرهم بذلن لحاجة له فً عبادتهم، ولم ٌؤمر لمنفعة نفسه؛ إذ 
 -من له ملن ما فً السماوات وما فً األرض ال ٌحتاج إلى آخر ٌنتفع به؛ ولكن لٌعلموا أنه 

 .(ٔ)أمرهم بذلن لحاجتهم فً ذلن، ولمنفعة أنفسهم"إنما  -تعالى 
ُ َؼنًٌِّا َحِمًٌدا{ ]النساء : لوله تعالى:  وكان هللا ؼنٌّاً عن خلمه،  [، أي:"ٖٔٔ}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٕ)حمًٌدا فً صفاته وأفعاله"
ًّ المادر على ما ٌرٌد" لال الثعلبً:أي:"  ؼٌر محتاج إلى شًء مّما فً أٌدٌهم، والؽن

(ٖ). 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:أي:"}ؼنٌا{ عن الخلك وعبادتهم. }حمٌدا{ فً ذاته حمد أو لم ٌحمد" 
أي : ؼنً عن عباده ، } َحِمٌٌد { أي : محمود فً جمٌع ما ٌمدره  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)وٌشرعه"
}ؼنٌا{ عن عبادتكم له وطاعتكم إٌاه، و}حمٌدا{ فً سلطانه، وٌكون لال الماترٌدي:أي:" 
خلمه فً األزل، حمٌدا فً فعله، وذلن الحمٌد فً الفعل ٌخرج على إتمان الفعل ؼنٌا عن 

 .(ٙ)وإحكامه، أو على إحسانه إلى خلمه، وإنعامه علٌهم"
 .(2)البراء بن عازب: "}وكان هللا ؼنٌا{، ٌعنً: لال: عن صدلاتكم"ولال  
 .(1)"}وكان هللا ؼنٌا{: فً سلطانه عما عندكم" ولال مماتل بن حٌان: 
 .(5)علً:"}وكان هللا ؼنٌا حمٌدا{، أي: لال: متحمدا إلى خلمه"ولال  
لال ابن عطٌة: اآلٌة" تنبٌه على موضع الرجاء لهذٌن المفترلٌن، ثم جاء بعد ذلن لوله  

وإن تكفروا فإن هلل ما فً السماوات وما فً األرض تنبٌها على استؽنابه عن العباد، وممدمة 
 .(ٓٔ)للخبر بكونه ؼنٌا حمٌدا"

ولال بعض العارفٌن: هذه اآلٌة هً رحى آي المرآن، ألن جمٌعه ٌدور  لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)علٌها"
رع التً  لال الطبري:"  وإنما وبخ جل ثناإه بهذه اآلٌات ، الخابنٌن الذٌن خانوا الّدِ

[ ٘ٓٔالنساء : وصفنا شؤنها ، الذٌن ذكرهم هللا فً لوله :}َوال تَكُْن ِلْلَخابِنٌَِن َخِصًٌما{]سورة 
وحذر أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌكونوا مثلهم ، وأن ٌفعلوا فعل المرتّدِ منهم فً ارتداده ولحاله 
فهم أن من فعل فعله منهم ، فلن ٌضر إال نفسه ، ولن ٌوبك بِردَّته ؼٌر نفسه ،  بالمشركٌن وعرَّ

 .(ٕٔ)لى هللا ، وهللا الؽنً عنهم"إ -مع جمٌع ما فً السموات وما فً األرض  -ألنه المحتاج 
كرر تعالى ذكره، ذكر كون ما فً السموات وما فً األرض أنه له، فً  لال مكً:"

 ثبلثة مواضع متوالٌة، وفً كل آٌة معنى من أجله ولع التكرٌر:
 أما األول فإن هللا جل ذكره نبه الخلك على ملكه بعمب لوله: }َوَكاَن هللا َواِسعاً{، فؤخبر أن - ٔ

من سعته أن له ما فً السموات واألرض، وفً هذا تموٌة لمول أبً عمرو: أن الواسع: الؽنً، 
ثم رجع تعالى بعد إعبلمه إٌانا، وتنبٌهه على ملكه إلى إعبلمه إٌانا أنه لد وصى من كان لبلنا 
ن بتمواه كما وصانا بالتموى فً األزواج وؼٌرها، والذٌن من لبلنا من أهل الكتاب وصاهم بذل

 فً التوراة واإلنجٌل، وصانا نحن فً المرآن بالتموى أٌضاً، فمال: }أَِن اتموا هللا{.
                                                             

 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .51ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٕٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .1٘ٓٔ/ٗ(:ص5ٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1٘ٓٔ/ٗ(:ص2ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1٘ٓٔ/ٗ(:ص2ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .51ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ِ َما فًِ السماوات ]َوَما فًِ األرض[{ إنه  - ٕ ثم لال: }َوإِن تَْكفُُرواْ{ كما كفر أهل الكتاب }فَإِنَّ َّللَّ
تهم أمره، }َوَكاَن هللا ال ٌضره كفرهم إذ له كل شًء، كما لم ٌضره ما فعل أهل الكتاب فً مخالف
 َؼنٌِّاً{ أي ؼنً عن خلمه، فؤخبرنا فً هذه اآلٌة بؽناه عنا، وحاجتنا إلٌه.

ِ َما فًِ السماوات َوَما ِفً  - ٖ ]ثم[ أعلمنا فً اآلٌة الثالثة بحفظه لنا، وعلمه بنا فمال }َوَّللَّ
 ً  .(ٔ)األرض وكفى باهلل َوِكٌبلً{ أي كفى به حفٌظا

ٌر أنه تعالى نبهنا على ملكه، وسعته بعد لوله }َوَكاَن هللا َواِسعاً{. فؤعلمنا فهذا فابدة التكر
 أنه من سعة ملكه أن له ما فً السموات وما فً األرض.

 وأعلمنا فً الثانٌة بحاجتنا إلٌه، وؼناه عنا.
 .(ٕ)وفً الثالثة أعلمنا بحفظه لنا وعلمه بتدبٌرنا"

 الفوائد:
عموم ملكه العظٌم الواسع المستلزم تدبٌره بجمٌع أنواع التدبٌر، عن أخبر تعالى  أن هللا -ٔ

وتصرفه بؤنواع التصرٌؾ لدرا وشرعا، فتصرفه الشرعً أن وصى األولٌن واآلخرٌن أهل 
الكتب السابمة والبلحمة بالتموى المتضمنة لؤلمر والنهً، وتشرٌع األحكام، والمجازاة لمن لام 

  .(ٖ)لمن أهملها وضٌعها بؤلٌم العذاببهذه الوصٌة بالثواب، والمعالبة 
 الوصٌة بالتموى، وذلن بترن الشرن والمعاصً بعد اإلٌمان وعمل الصالحات.-ٕ
 :«الحمٌد»،«الؽنً»إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٖ

فله سبحانه الؽنى التام " ، صفة ذاتٌة ثابتة هلل تعالى، وهو من أسمابه تعالى،«الؽنً»فـ 
كل وجه؛ بحٌث ال تشوبه شاببة فمر وحاجة أصبل، وذلن ألن ؼناه وصؾ الزم له، المطلك من 

ممتضى ذاته، وما بالذات ال ٌمكن أن ٌزول؛ فٌمتنع أن ٌكون إال ؼنٌا كما  ال ٌنفن عنه؛ ألنه
 .(ٗ)"ٌمتنع أن ٌكون إال جوادا محسنا برا رحٌما كرٌما

ٌؽتسل  ا أٌوب علٌه السبلمبٌن"حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا: جاء فً  
 .(٘)"عرٌانا ... فناداه ربه عز وجل: ٌا أٌوب! ألم أكن أؼنٌتن عما ترى؟ لال: بلى وعزتن ... 

لال هللا تعالى: أنا أؼنى الشركاء عن الشرن "حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه: وفً  
 ..."(ٙ). 

الحمٌد: المحمود، الذي استحك  : اسم من اسمابه سبحانه، لاالبن االثٌر:"«الحمٌد»و 
 .(2)"الحمد بفعله، وهو فعٌل بمعنى مفعول

... لولوا: اللهم صل على  "حدٌث كعب بن عجرة رضً هللا عنه فً التشهد:جاء فً  
 .(1)"دمحم وعلى آل دمحم، كما صلٌت على آل إبراهٌم، إنن حمٌد مجٌد

كان فٌه نمص بوجه من ومن تمام ؼناه أنه كامل األوصاؾ، إذ لو  لال السعدي:"
الوجوه، لكان فٌه نوع افتمار إلى ذلن الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلن الصفة كمالها، 

ومن تمام ؼناه أنه لم ٌتخذ صاحبة وال ولدا، وال شرٌكا فً ملكه وال ظهٌرا، وال معاونا له على 
 شًء من تدابٌر ملكه.

فً جمٌع أحوالهم وشبونهم إلٌه وسإالهم  ومن كمال ؼناه افتمار العالم العلوي والسفلً
إٌاه جمٌع حوابجهم الدلٌمة والجلٌلة، فمام تعالى بتلن المطالب واألسبلة وأؼناهم وألناهم، ومن 

 علٌهم بلطفه وهداهم.

                                                             
 سوؾ ٌاتً تفسٌره. (ٔ)
 .5ٕٗٔ-5ٔٗٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕ)
 .2ٕٓانظر: تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .2ٗ/ٔشرح نونٌة ابن المٌم: (ٗ)
 (.25ٕرواه البخاري) (٘)
 .(51ٕ٘رواه مسلم )(ٙ)
 .1ٓٔ/ٗجامع االصول: (2)
 .(ٙٓٗ( ، ومسلم )2ٖٖٓرواه: البخاري )(1)
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فهو من أسماء هللا تعالى الجلٌلة الدال على أنه ]هو[ المستحك لكل حمد  «الحمٌد»وأما 
ا اتصؾ به من صفات الحمد، التً هً صفة الجمال والجبلل، ومحبة وثناء وإكرام، وذلن لم

 ولما أنعم به على خلمه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.
وما أحسن التران هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن }الؽنً الحمٌد{ !! فإنه ؼنً محمود، فله 

 كمال من ؼناه، وكمال من حمده، وكمال من التران أحدهما باآلخر.
رر إحاطة ملكه لما فً السماوات وما فً األرض، وأنه على كل شًء وكٌل، أي: عالم لابم ثم ك

بتدبٌر األشٌاء على وجه الحكمة، فإن ذلن من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو 
وكٌل علٌه، والموة والمدرة على تنفٌذه وتدبٌره، وكون ذلن التدبٌر على وجه الحكمة والمصلحة، 

 .(ٔ)"فما نمص من ذلن فهو لنمص بالوكٌل، وهللا تعالى منزه عن كل نمص
 المرآن

ِ َوِكياًل ) ِ َما فِي الس َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوَكَفى بِاَّلل   [ٕٖٔ({ ]النساء : ٕٖٔ}َوَّلِل 
 التفسٌر:

 حافًظا لها.وهلل ملن ما فً هذا الكون من الكابنات، وكفى به سبحانه لابًما بشإون خلمه 
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : لوله تعالى:  وهلل ملن ما  [، أي:"ٕٖٔ}َوَّلِلَّ

 .(ٕ)فً هذا الكون من الكابنات"
 .(ٖ)وهلل ملن جمٌع ما حوته السموات واألرض" لال الطبري:اي:" 
والسموات كلهن ومن فٌهن عثمان بن سعٌد:" لال جبرٌل:ٌا دمحم، هلل الخلك كله لال  

 .(ٗ)واألرضون كلهن ومن فٌهن، ومن بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
ِ َوِكٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:  وكفى به سبحانه لابًما بشإون  [، أي:"ٕٖٔ}َوَكفَى بِاَّللَّ

 .(٘)خلمه حافًظا لها"

وهو المٌِّم بجمعٌه، والحافظ لذلن كله ، ال ٌعزب عنه علم شًء منه ،  لال الطبري:اي:" 
 .(ٙ)وال ٌإوده حفظه وتدبٌره"

أي:هو المابم على كل نفس بما كسبت ، الرلٌب الشهٌد على كل  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)شًء"

 .(1)عن لتادة : " }وكفى باهلل وكٌبل{، لال : حفًٌظا"
 .(5): دافعا مجٌرا"الضحان عن ابن عباس: "ٌعنًوعن  
 .(ٔٔ)"(ٓٔ)وعن عكرمة عن ابن عباس: "ٌعنً: شهٌدا ]أن فٌها عبٌدا[ 
 الفوائد
  ؼنى هللا تعالى عن سابر خلمه. -ٔ
فاهلل هو المالن وحده ال شرٌن له للسماوات واألرض وما فٌهما، فبل منازع له، وذلن أمر -ٕ

 .ٌستدعً الولوؾ والتدبر والتسلٌم ألمر من ال منازع له
 

 المرآن

                                                             
 .2ٕٓتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .52ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٓٔ/ٗ(:ص2ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .52ٕ/5(:ص2٘ٙٓٔاخرجه الطبري) (1)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (5)
 .52ٕ/ٕهذه الزٌادة عند البؽوي فً معالم التفسٌر: (ٓٔ)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
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ُ َعلَى ذَِلَن لَِديًرا )  [ٖٖٔ({ ]النساء : ٖٖٔ}إِْن يََشؤْ يُْذِهْبكُْم أَيَُّها الن اُس َويَؤِْت بِآَخِريَن َوَكاَن ّللا 
 التفسٌر:

 إن ٌشؤ هللا ٌُهلكُّم أٌها الناس، وٌؤت بموم آخرٌن ؼٌركم. وكان هللا على ذلن لدًٌرا.
إن ٌشؤ هللا ٌُهلكُّم أٌها  [، أي:"ٌُْٖٖٔذِهْبكُْم أٌََُّها النَّاُس{ ]النساء : }إِْن ٌََشؤْ لوله تعالى: 
 .(ٔ)الناس"
 .(ٕ)فٌمٌتكم، ٌعنً: الكفار" لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)ٌعنً بالموت، }أٌها الناس{: ٌرٌد المشركٌن والمنافمٌن" لال المرطبً:" 
م بالهبلن واالستبصال ، إن هم أي : ٌذهبكم بإهبلككم وإفنابكم، توعَّده لال الطبري:" 

 .(ٗ)"فعلوا فعل ابن أبٌرق
وضعّفه ابن عطٌة، فمال:" ولال الطبري: هذا الوعٌد والتوبٌخ هو للموم الذٌن شفعوا فً  

طعمة بن أبٌرق وخاصموا عنه فً أمر خٌانته فً الدرع والدلٌك، وهذا تؤوٌل بعٌد واللفظ إنما 
العالم جملة أو العالم الحاضر، ]فإن[لوله تعالى:}أٌها ٌظهر حسن رصفه بعمومه وانسحابه على 

 .(٘)الناس{، مخاطبة للحاضرٌن من العرب، وتولٌؾ للسامعٌن لتحضر أذهانهم"
 .(ٙ)وٌؤت بموم آخرٌن ؼٌركم" [، أي:"ٖٖٔ}َوٌَؤِْت بِآَخِرٌَن{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(2)وٌؤت بؤناس آخرٌن ٌوالونه" لال الزمخشري:أي:" 
 .(1)ٌعنى: بؽٌركم خٌرا منكم وأطوع" الثعلبً:" لال 
ٌعنً: ]وٌؤت[بؽٌركم، ولٌل: اآلٌة عامة، أي وإن تكفروا ٌذهبكم وٌؤت  لال المرطبً:" 

ٌَْركُْم ثُمَّ اَل ٌَكُونُوا  بخلك أطوع هلل منكم. وهذا كما لال فً آٌة أخرى: }َوإِْن تَتََولَّْوا ٌَْستَْبِدْل لَْوًما َؼ
 .(ٓٔ)"(5)أَْمثَالَكُْم{
ولد ٌمول: وٌؤت بناس آخرٌن ؼٌركم لمإازرة نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونصرته،  لال الطبري:" 

، ٌعنً: (ٔٔ)«هم لوم هذا»روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنها لما نزلت، ضرب بٌده على ظهر َسْلمان فمال:
 .(ٕٔ)عجم الفرس"
{ على هذا، لٌس ٌشٌر إلى األعٌان فمط، بل إلى األنواع لوله: }ٌذهبكم لال الراؼب:" 

 .(ٖٔ)الذٌن هم العرب والعجم"
لوله: }بآخرٌن{، ٌرٌد من نوعكم، وتحتمل ألفاظ اآلٌة أن تكون وعٌدا  لال ابن عطٌة:" 

لجمٌع بنً آدم، وٌكون اآلخرون من ؼٌر نوعهم، كما لد روي: أنه كان فً األرض مبلبكة 
 .(ٗٔ)ً آدم"ٌعبدون هللا لبل بن

 {:عن لتادة فً لوله:"}إن ٌشؤ ٌذهبكم أٌها الناس وٌؤت بآخرٌن وكان هللا على ذلن لدًٌرا 
لادٌر وهللاِ ربُّنا على ذلن: أن ٌهلن من ٌشاء من خلمه، وٌؤتً بآخرٌن من بعدهم"
(ٔ٘). 

                                                             
 .55التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 .5ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 51ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (1)
 [.1ٖ]سورة حمد : (5)
 .5ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .55ٕ/5(:ص2ٙٙٓٔتفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 51ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .11ٔ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .55ٕ/5(:ص22ٙٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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فً اآلٌة تخوٌؾ وتنبٌه لجمٌع من كانت له والٌة وإمارة ورباسة فبل  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)ٌعدل فً رعٌته، أو كان عالما فبل ٌعمل بعلمه وال ٌنصح الناس، أن ٌذهبه وٌؤتً بؽٌره"

ُ َعلَى ذَِلَن لَِدًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  وكان هلل على ذلن ذا  [، أي:"ٖٖٔ}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٕ)لدرة"

 .(ٖ)أي: مستطٌعا على ذلن" الثعلبً:" لال 
وكان هللا على إهبلككم وإفنابكم واستبدال آخرٌن ؼٌركم بكم،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"}لدًٌرا{، ٌعنً : ذا لدرة على ذلن
لل المرطبً:" والمدرة صفة أزلٌة، ال تتناهى ممدوراته، كما ال تتناهى معلوماته،  

ى واحد، وإنما خص الماضً بالذكر لببل ٌتوهم أنه ٌحدث والماضً والمستمبل فً صفاته بمعن
 .(٘)فً ذاته وصفاته. والمدرة هً التً ٌكون بها الفعل وال ٌجوز وجود العجز معها"

 الفوائد:
 لدرة هللا تعالى على إذهاب الناس كلهم واإلتٌان بؽٌرهم. -ٔ
، وألن همعن طاعت سبحانه علٌه من العصٌان إنما هو لكمال ؼناه همعلى ما  الناس ن إبماءأ -ٕ

مشٌبته لم تتعلك بهذا اإلفناء لحكم ومصالح أرادها سبحانه، ال لعجز عن ذلن، تعالى هللا علوا 
 .(ٙ)كبٌرا
تنبٌه للناس إلى التؤمل فى سنن هللا التً جرت فى حٌاة األمم وموتها، وإن ال الفوائد:ومن  -ٖ

 .(2)هذه السنن إذا تعلمت بها المشٌبة ولعت ال محالة
ووصؾ هللا نفسه بؤنه لادر  ، لال الخطابً:"«المدٌر»إثبات اسم من اسمابه سبحاته، وهو -ٗ

على كل شًء أراده، ال ٌعترضه عجز وال فتور، ولد ٌكون المادر بمعنى الممدر للشًء، ٌمال: 
 .(1)"لدرت الشًء ولدرته؛ بمعنى واحد

 
 المرآن

ْنيَا  ُ َسِميعًا بَِصيًرا )}َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ ْنيَا َواآْلِخَرِة َوَكاَن ّللا  ِ ثََواُب الدُّ ({ ٖٗٔفَِعْنَد ّللا 
 [ٖٗٔ]النساء : 
 التفسٌر:

فً ثواب الدنٌا وٌعرض عن اآلخرة، فعند هللا وحده ثواب الدنٌا  -أٌها الناس-من ٌرؼب منكم 
الذي ٌملكهما. وكان هللا سمًٌعا أللوال واآلخرة، فلٌطلب من هللا وحده خٌري الدنٌا واآلخرة، فهو 
 عباده، بصًٌرا بؤعمالهم ونٌاتهم، وسٌجازٌهم على ذلن.

 فً سبب نزول اآلٌة وجهان: 
أحدهما: لٌل: إن هذه اآلٌة نزلت من أجل المنافمٌن كانوا ال ٌصدلون بالمٌامة، وإنما ٌطلبون 

 .(5)عاجل الدنٌا، ذكره أبو سلٌمان
َ خالمهم،  "ولال الزجاج: والثانً: كان مشركو العرب ال ٌإمنون بالبعث، وكانوا ُمِمرٌْن بؤن َّللاَّ

ٌَصِرَؾ عنهم َشرها، فؤعلم هللا  فكان تمربُهم إلى هللا عزَّ وجلَّ إنما هو لٌُْعِطٌُهْم من خٌر الدنٌا، و
 .(ٓٔ)عزَّ وجلَّ أن خٌر الدنٌا واآلخرة عنده"

                                                             
 .5ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 51ٕ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٖ)
 51ٕ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓٗ/٘تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٙٔ/٘مراؼً:انظر: تفسٌر ال (ٙ)
 .2ٙٔ/٘انظر: تفسٌر المراؼً: (2)
 .1٘شؤن الدعاء: (1)
 .1ٖٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
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ْنٌَا{ ]النساء : }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد ثََواَب لوله تعالى:  أٌها -من ٌرؼب منكم  [، أي:"ٖٗٔالدُّ
 .(ٔ)فً ثواب الدنٌا وٌعرض عن اآلخرة" -الناس

 .(ٕ)بعمله" لال مماتل:" 
 .(ٖ)لال السمرلندي:" ٌعنً: من كان ٌطلب الدنٌا بعمله الذي ٌعمل وال ٌرٌد به وجه هللا" 
 .(ٖ)هللا"

ٌمول: من كان ٌرٌد بعمله الذي فرضه هللا بمدرته عرضا من الدنٌا وال  لال الثعلبً:" 
 .(ٗ)ٌرٌد به هللا"
لال الماترٌدي:" لال بعض أهل التؤوٌل: من كان ٌرٌد بعمله الذي ٌعمله عرض الدنٌا،  

 .(٘)وال ٌرٌد به هللا"
 .(ٙ)كالمجاهد ٌرٌد بجهاده الؽنٌمة" لال الزمخشري:" 
ان من العاملٌن فً الدنٌا من المنافمٌن ٌرٌد بعمله ثواَب الدنٌا ولال الطبري:أي:"من ك 

 .(2)وجزاَءها من عمله "
أراد به: الكفار؛ فإنهم ٌعملون ابتؽاء ثواب الدنٌا، وطلبا لنعٌمها، وال  لال السمعانً:" 

 .(1)ٌطلبون ثواب اآلخرة، وال ٌإمنون بها"
ِ ثََواُب لوله تعالى:  ٌَا َواآْلِخَرِة{ ]النساء : }فَِعْنَد َّللاَّ ْن فعند هللا وحده ثواب  [، أي:"ٖٗٔالدُّ

 .(5)الدنٌا واآلخرة"
فلٌعمل آلخرته، }فعند هللا ثواب الدنٌا{، ٌعنً: الرزق فً الدنٌا، وثواب  لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)اآلخرة، ٌعنً: الجنة"
حدهما دون اآلخر فعند هللا ثواب الدنٌا واآلخرة، فما له ٌطلب أ لال الزمخشري:أي:" 

والذي ٌطلبه أخسهما، ألن من جاهد هلل خالصا لم تخطبه الؽنٌمة، وله من ثواب اآلخرة ما 

الؽنٌمة إلى جنبه كبل شًء. والمعنى: فعند هللا ثواب الدنٌا واآلخرة له إن أراده حتى ٌتعلك 
 .(ٔٔ)الجزاء بالشرط"

ت له رؼبة فً اآلخرة، نإته ما لال دمحم بن إسحاق:" أي: من كان منكم ٌرٌد الدنٌا لٌس 
 .(ٕٔ)لسم له فٌها من رزق، وال حظ له فً اآلخرة"

أثابه هللا علٌه ما أحب هللا من عرض الدنٌا أو دفع عنه فٌها ما أحب  لال الثعلبً:أي:" 
هللا، ولٌس له فً اآلخرة من ثواب ألنه عمل لؽٌر هللا، ومن أراد بعمله الذي افترضه هللا عز 

الدنٌا ثواب اآلخرة أثابه هللا علٌه من عرض الدنٌا ما أحب هللا ودفع عنه ما أحب وجل علٌه فً 
 .(ٖٔ)هللا وجزاه فً اآلخرة الجنة بعمله"

آتاه هللا ما أحب من عرض الدنٌا، أو دفع عنه ما أحب فً الدنٌا؛  لال الماترٌدي:أي:" 
: }فَِمَن النَّاِس َمْن -ز وجل ع -فلٌس له فً اآلخرة من ثواب؛ ألنه عمل لؽٌر هللا، وهو كموله 
ْنٌَا َوَما لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ ِمْن َخبَلق{ ]البمرة :  [، ومن أراد بعمله الذي ٌَٕٓٓمُوُل َربَّنَا آتَِنا فًِ الدُّ

                                                             
 .55التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .2ٗ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٓٓ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .11ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (1)
 .55التفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص2ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .55ٖ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)



ٖٖٙ 
 

من عرض الدنٌا ما أحب، ودفع عنه، وجزاه  -تعالى  -آتاه هللا  -ٌعمله فً الدنٌا، ثواب اآلخرة 
 .(ٔ)فً الدنٌا" فً اآلخرة الجنة؛ بعمله

ه إال الدنٌا ، اعلم أن عند هللا ثواب الدنٌا واآلخرة ،  لال ابن كثٌر:"  أي: ٌا من لٌس  َهمُّ
وإذا سؤلته من هذه وهذه أعطان وأؼنان وألنان ، كما لال تعالى : } فَِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل َربَّنَا 

ْنٌَا َوَما لَهُ فًِ اآلِخَرِة ِمْن َخبلٍق. َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُ  ٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآلِخَرِة آتِنَا فًِ الدُّ ْن وُل َربَّنَا آتَِنا فًِ الدُّ
ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]البمرة :  ا َكَسبُوا َوَّللاَّ  - َٕٓٓحَسنَةً َولِنَا َعذَاَب النَّاِر. أُولَِبَن لَُهْم نَِصٌٌب ِممَّ

ٌَا [ ، ولال تعالى : } َمْن َكاَن ٌُِرٌُد َحْرَث اآلِخَرةِ نزْد لَهُ فًِ حَ ٕٕٓ ْن ْرثِِه َوَمْن َكاَن ٌُِرٌُد َحْرَث الدُّ
[ ، ولال تعالى : } َمْن َكاَن ٌُِرٌُد ٕٓنُْإتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ فًِ اآلِخَرةِ ِمْن نَِصٌٍب { ]الشورى : 

ْلنَا لَهُ فٌَِها َما نََشاُء ِلَمْن نُِرٌُد ثُمَّ َجعَْلَنا لَهُ َجَهنََّم ٌَْصبلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا. َوَمْن أََراَد  اْلعَاِجلَةَ َعجَّ
ْن اآلِخَرةَ َوَسعَى لََها َسْعٌََها َوهَُو ُمْإِمٌن فَؤُولَبَِن َكاَن َسْعٌُُهْم َمْشكُوًرا. كُبل نُِمدُّ َهُإالِء َوَهُإالِء مِ 

ْلنَا بَْعضَ  ٌَْؾ َفضَّ ُهْم َعلَى بَْعٍض َولَآلِخَرةُ أَْكَبُر َعَطاِء َربَِّن َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّن َمْحظُوًرا. اْنظُْر َك
 .(ٕ)["ٕٔ - 1َٔدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌبل{ ]اإلسراء : 

نٌا واآلخرة عنده فلٌطلب ذلن منه وهذا تعرٌٌض بالكفَّار  لال الواحدي:"  أَْي: خٌر الدُّ
اآلخرة من الذٌن كانوا ال ٌإمنون بالبعث وكانوا ٌمولون: ربنا آتنا فً الدنٌا وما لهم فً 

 .(ٖ)خبلق"
 .(ٗ)ثواب الدنٌا النعمة ، وثواب اآلخرة الجنة" لال الماوردي:" 
فإن هللا مجازٌه به جزاَءه فً الدنٌا من الدنٌا، وجزاءه فً اآلخرة من  لال الطبري:أي:" 

ٌن اآلخرة من العماب والنكال، وإنما عنى بذلن جل ثناإه: الذٌن تَتٌََّعُوا فً أمر بنً أبٌرق، والذ
انًا أَثٌِمً  َ ال ٌُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ ا * وصفهم فً لوله: }َوال تَُجاِدْل َعِن الَِّذٌَن ٌَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِنَّ َّللاَّ
ٌَْرَضى ِمَن اْلمَْوِل{ ِ َوهَُو َمعَُهْم إِْذ ٌُبٌَِّتُوَن َما ال  ]سورة  ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوال ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

 .(٘)[ ، ومن كان من نظرابهم فً أفعالهم ونفالهم"1ٓٔ، 2ٓٔالنساء: 
ْنٌَا َواآلِخَرةِ {  وهذا التفسٌر لآلٌة عند الطبري فٌه نظر، ألن"  ِ ثََواُب الدُّ لوله } فَِعْنَد َّللاَّ

مة على ظاهر فً حضور الخٌر فً الدنٌا واآلخرة، أي : بٌده هذا وهذا ، فبل ٌْمتَِصَرنَّ لاصر اله
السعً للدنٌا فمط ، بل لتكن همته سامٌة إلى نٌل المطالب العالٌة فً الدنٌا واآلخرة ، فإن مرجع 
ذلن كله إلى الذي بٌده الضر والنفع ، وهو هللا الذي ال إله إال هو ، الذي لد لسم السعادة 

ستحك هذا ، وممن والشماوة فً الدنٌا واآلخرة بٌن الناس ، وعدل بٌنهم فٌما علمه فٌهم ، ممن ٌ
 .(ٙ)ٌستحك هذا"
ٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]النساء :   ْن ِ ثََواُب الدُّ ٌَا فَِعْنَد َّللاَّ ْن وٌحتمل لوله تعالى:}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد ثََواَب الدُّ
 :(2)[، وجوها من التفسٌرٖٗٔ

عز  -موله أحدها: أنهم كانوا ٌتخذون من دون هللا آلهة ٌعبدونها؛ طلبا للرٌاسة والعز والشرؾ؛ ك
ا{ ]مرٌم : -وجل  ِ آِلَهًة ِلٌَكُونُوا لَُهْم ِعزًّ [، فؤخبر أن العز والشرؾ 1ٔ: }َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 لٌس فً ذلن؛ ولكن عند هللا عز الدنٌا واآلخرة.
ِ ُزْلَفى{ والثانً: أنهم كانوا ٌعبدون األوثان واألصنام، وٌمولون: }َما نَْعبُُدهُْم إِالَّ  بُونَا إِلَى َّللاَّ ِلٌُمَّرِ

ِ { ]ٌونس :  [ـ وٌمولون:ٖ]الزمر :  [ ؛ فؤخبر أن لٌس فً عبادتكم 1ٔ} َهُإاَلِء ُشفَعَاُإَنا ِعْنَد َّللاَّ
 لكم زلفى، وال ثواب، ولكن اعبد هللا؛ فعنده الدنٌا واآلخرة. -هذه األوثان دون هللا 

ه األصنام؛ لمنافع ٌتؤملون بذلن فً الدنٌا والسعة فً الدنٌا؛ والثالث: ٌحتمل: أن ٌكونوا عبدوا هذ
ْزَق  :-تعالى  -كموله  ِ الّرِ ِ اَل ٌَْمِلكُوَن لَكُْم ِرْزلًا فَاْبتَؽُوا ِعْنَد َّللاَّ }إِنَّ الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

                                                             
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٗالوجٌز: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٓٓ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٖانظر تفسٌر الماترٌدي: (2)
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ٌِْه تُْرَجعُون{ ]العنكبوت :  : }من -عز وجل  -[، اآلٌة؛ فعلى ذلن لوله 2َٔواْعبُُدوهُ َواْشكُُروا لَهُ إِلَ
 كان ٌرٌد ثواب الدنٌا فعند هللا ثواب الدنٌا واآلخرة{ ال عند من تطلبون.

والرابع: وٌحتمل أن تكون اآلٌة فً أهل المراءاة والنفاق، الذٌن ٌراءون بؤعمالهم الصالحة فً 
 .(ٔ)الدنٌا؛ ٌرٌدون ثواب الدنٌا ال ؼٌر. وهذا اختٌار الطبري

ُ َسِمٌعًا َبِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  وكان هللا سمًٌعا أللوال  [، أي:"ٖٗٔ}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٕ)عباده، بصًٌرا بؤعمالهم ونٌاتهم، وسٌجازٌهم على ذلن"

 .(ٖ)بؤعمالكم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)لال الماترٌدي:" }سمٌعا{، لممالتكم، }بصٌرا{، بما ترٌدون وتعملون، وهو وعٌد" 
وكان هللا سمٌعا أللوال عباده حٌن مخاطباتهم ومناجاتهم، بصٌرا  :أي لال المراؼً:" 

بجمٌع أمورهم فى سابر حاالتهم، فعلٌهم أن ٌرالبوه فى األلوال واألفعال، وبذا تزكو نفوسهم 
وتمؾ عند حدود الفضٌلة التً بها تستمٌم أمورهم فى دنٌاهم وٌستعدون لحٌاة أبدٌة فى آخرتهم 

 .(٘)"مٌكون فٌها نعٌمهم وثوابه
 .(ٙ)}سمٌعا{، أي: سمٌع ما تمولون" لال دمحم بن إسحاق:" 

عن عمبة بن عامر: رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌمرأ هذه اآلٌة: }سمٌعا بصٌرا{، ٌمول: 
 .(2)«"بكل شًء بصٌر»

 الفوائد:
 .الدنٌاوجوب اإلخبلص فً العمل هلل تعالى وحرمة طلب اآلخرة بطلب  الفوائد:من  -ٔ
أن الدٌن ٌهدى أهله إلى السعادتٌن، وإلى أن ثواب الدنٌا واآلخرة من فضله تعالى ومنها:  -ٕ

 ورحمته.
إثبات البصر هلل تعالى المحٌط بجمٌع المبصرات، وإثبات السمع له المحٌط بجمٌع  -ٖ

 .«السمٌع البصٌر»المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسمٌه 
أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال ؼاببا،  ٌا أٌها الناس! أربعوا علىجاء فً الحدٌث:" 

 .(1)"ولكن تدعون سمٌعا بصٌرا، إن الذي تدعون ألرب إلى أحدكم من عنك راحلته
الحمد هلل الذي وسع سمعه :" ،فً لصة المجادلة -رضً هللا عنها -حدٌث عابشةوفً  
 .(5)"األصوات

والجماعة ٌمولون: إن هللا سمٌع بسمع ٌلٌك بجبلله وعظمته، كما أنه بصٌر فؤهل السنة 
 ببصر، }لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر{ .

 .(ٓٔ)"وأجمعوا على أنه عز وجل ٌسمع وٌرى"لال أبو الحسن األشعري: 
له السمع والبصر، ٌسمع وٌبصر ولٌس كمثله  وهو سمٌع بصٌر:" الحافظ ابن المٌم لال 
 .(ٔٔ)"سمعه وبصرهشًء فً 

 
 المرآن

                                                             
 .ٖٓٓ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 22ٔ/ً٘:.تفسٌر المراؼ (٘)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص2٘ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص2ٙٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .(1ٖٗٙرواه البخاري )(1)
 . ٕ٘ٙ( ، والنسابً، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبً عاصم فً "السنة":2ٕٖ/ٖٔرواه: البخاري تعلٌما )(5)
 .ٕٕ٘رسالة إلى أهل الثؽر: (ٓٔ)
 .ٕٓٓٔ/ ٖالصواعك المرسلة:(ٔٔ)
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ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلَديْ  اِميَن بِاْلِمْسِط شَُهَداَء َّلِل  ِن َواْْلَْلَربِيَن }يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا كُونُوا لَو 
ُ أَْولَى بِِهَما فَاَل تَت بِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَِإن   إِْن يَكُْن َغنِيًّا أَْو فَِميًرا فَاَّلل 

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا )  [ٖ٘ٔ({ ]النساء : ّٖ٘ٔللا 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا لابمٌن بالعدل، مإدٌن للشهادة لوجه هللا 
آبابكم وأمهاتكم، أو على ألاربكم، مهما كان شؤن  تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على

المشهود علٌه ؼنًٌّا أو فمًٌرا؛ فإن هللا تعالى أولى بهما منكم، وأعلم بما فٌه صبلحهما، فبل 
ٌحملنَّكم الهوى والتعصب على ترن العدل، وإن تحرفوا الشهادة بؤلسنتكم فتؤتوا بها على ؼٌر 

ا أو بكتمانها، فإن هللا تعالى كان علًٌما بدلابك أعمالكم، حمٌمتها، أو تعرضوا عنها بترن أدابه
 وسٌجازٌكم بها.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
ًٌّ وفمٌر ، وكان ِضلَعه مع  أحدهما: لال السدي:" ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ، واختصم إلٌه رجبلن : ؼن نزلت فً النب

ًَّ ، فؤبى هللا إال  أن ٌموم بالمسط فً الؽنً والفمٌر، فمال:}إن الفمٌر ، ٌرى أن الفمٌر ال ٌظلم الؽن
ٌكن ؼنًٌّا أو فمًٌرا فاهلل أولى بهما فبل تتبعوا الهوى أن تعدلوا{، اآلٌة"
 .]ضعٌؾ جدا[.(ٔ)

المدٌنة؛ كانت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: عن ابن جرٌج عن مولى البن عباس؛ لال: "لما لدم النبً 
، لال: فكان الرجل ٌكون عنده الشهادة «النساء»أردفها سورة أول سورة نزلت، ثم « البمرة»

لبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه، فٌلوي بها لسانه أو ٌكتمها؛ مما ٌرى من عسرته حتى ٌوسر 
ً أو فمٌراً" ِ{؛ ٌعنً: إن ٌكن ؼنٌا اِمٌَن بِاْلِمْسِط شَُهَداَء َّلِلَّ فٌمضً؛ فنزلت: }كُونُوا لَوَّ
.]ضعٌؾ (ٕ)

 جدا[.
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء : لوله   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٖ٘ٔتعالى:}

 .(ٖ)وعملوا بشرعه"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان 

 .(ٗ)على شرٌفها وأمٌرها"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا    سمعت هللا ٌمول: }

 .(٘)(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
اِمٌَن بِاْلِمْسِط{ ]النساء :    .(ٙ)"كونوا لابمٌن بالعدل [،أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}كُونُوا لَوَّ
 .(1)وروي عن السدي نحو ذلن. (2)ٌعنً: لوامٌن بالعدل" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)لوامٌن بالشهادة" لال مماتل بن حٌان:" 
ً إِذا عدل وأتى  لال الزجاج:"  المسط واإِللساطُ: العدل، ٌمال: ألسط الرجل ٌُمِسط إلساطا

َ ٌُِحبُّ  : }َوأَْلِسطُوا إِنَّ َّللاَّ ً إِذا َجاَر، لال هللا جلَّ وعزَّ  بالمسِط، وٌمال: لسط الرجل لُسُوطا
ا اْلَماِسطُوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم (ٓٔ)اْلُمْمِسِطٌَن{ : }َوأَمَّ ، أي: اعدلوا إن هللا ٌُحب العَاِدلٌَن، ولال جلَّ وعزَّ

                                                             
من مختصرا،  1ٙٓٔ/ٗ(:ص21ٓٙ، و)11ٓٔ/ٗ(:ص11ٓٙ، وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/5(:ص21ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 [وهذا سند واه؛ إلعضاله، وضعؾ أسباططرٌك أسباط، ]
، ]وهذا سنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه علل: ابن جرٌج 2ٔ٘-2ٔٗ/ ٕأخرجه ابن المنذر فً "تفسٌره"؛ كما فً "الدر المنثور":(ٕ)

 ولد عنعنه، وجهالة المولى، واإلرسال[.مدلس، 
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص25ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص25ٓٙانظر: ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص1ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 [.5]سورة الحجرات: (ٓٔ)
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ً إِذَا ٌَِبَسْت ٌُده، وٌٌد لَْسطاُء أي ٌابسة، فكؤن (ٔ)َحَطبًا{ ، أي: الجابرون، ٌمال لسط البعٌُر لْسطا
ل، وكؤنَّ لََسَط بمعنى جاَر معناه ٌَبََّس الشًَء، وأْفَسَد ِجهتَهُ ألسط ألام الشًَء على حمٌمِة التعدٌ

 .(ٕ)المستمٌمةَ"
ٌِْن َواأْلَْلَربٌَِن{ ]النساء :   ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلَد  [، أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}شَُهَداَء َّلِلَّ

ى آبابكم وأمهاتكم، أو على مإدٌن للشهادة لوجه هللا تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو عل
 .(ٖ)"ألاربكم
أمر هللا المإمنٌن أن ٌمولوا الحك، ولو على أنفسهم أو آبابهم أو  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)أبنابهم"

. وروي عن مماتل بن (٘)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}بالمسط شهداء هلل{، ٌعنً: بالعدل"
 .(ٙ)حٌان نحو ذلن

ولو على أنفسكم{، ٌمول: لو كان تؤحد علٌن حك وعن سعٌد بن جبٌر أٌضا: لوله:"} 
، "لوله: }أو الوالدٌن واأللربٌن{، ٌعنً: أو على الوالدٌن واأللربٌن (2)فؤلررت به على نفسن"

 .(1)فاشهد به علٌهم"
 . (5)وعن مماتل بن حٌان لوله: "}ولو على أنفسكم{، ٌمول: على نفسن"

ٌن واأللربٌن{، ٌمول: على نفسن أو على وعن مماتل بن حٌان أٌضا:" لوله: }أو الوالد
 .(ٓٔ)الوالدٌن واأللربٌن لرٌبا كان أو بعٌدا، ؼنٌا كان أو فمٌرا"

ِ بالحك، وإن كان الحك على نفس لال الزجاج:"   المعنى: لوموا بالعدل وأشهدوا َّللَّ
 .(ٔٔ)الشاهد أو على والدٌه وأْلر بٌِه"

شهادتكم، ولو كانت شهادتكم على أنفسكم، أو معناه: لوموا بالمسط هلل عند  لال الطبري:" 
على والدٌن لكم أو ألربٌكم، فموموا فٌها بالمسط والعدل، وألٌموها على صّحتها بؤن تمولوا فٌها 

 .(ٕٔ)الحك"
 .(ٖٔ)وشهادة اإلنسان على نفسه هً إلراراه بما علٌه من الحك لخصمه" لال الماوردي:" 
كونوا لوامٌن بالمسط شهداء هلل{، وهذا فً الشهادة،  ن لتادة لوله: "}ٌا أٌها الذٌن آمنواع

فؤلم الشهادة ٌا ابن آدم ولو على نفسن أو والدٌن أو على ذوي لرابتن أو على أشراؾ لومن، 
فإنما الشهادة هلل ولٌست للناس، وإن هللا رضً بالعدل لنفسه، واإللساط والعدل مٌزان هللا فً 

ضعٌؾ ومن الكاذب على الصادق، ومن المبطل على األرض به ٌرد هللا من الشدٌد على ال
المحك، وبالعدل ٌصدق الصادق وٌكذب الكاذب، وٌرد المعتدي وٌوبخه، تبارن وتعالى وبالعدل 

 .(ٗٔ)صلح الناس ٌا ابن آدم"
ُ أَْوَلى بِِهَما{ ]النساء :   ًٌّا أَْو فَِمًٌرا فَاَّللَّ شؤن  مهما كان [، أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}إِْن ٌَكُْن َؼنِ

 .(٘ٔ)"المشهود علٌه ؼنًٌّا أو فمًٌرا؛ فإن هللا تعالى أولى بهما منكم، وأعلم بما فٌه صبلحهما

                                                             
 [.٘ٔ]سورة الجن:(ٔ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٙٓٔ/ٗ(:ص22ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٕٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٖٓ/5، وانظر: تفسٌر الطبري:ٖ٘٘/ٔون:النكت والعٌ (ٖٔ)
 .12ٓٔ/ٗ(:ص1ٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: أن هللا أولى بالؽنً والفمٌر من ؼٌره" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕ)ولال الحسن: "معناه: فاهلل أعلم بهما"

 .(ٖ)ر فإن هللا أولى بذلن"وال تنظروا فً ؼنى الؽنً وال فمر الفمٌ لال الفراء:أي:" 
لال ابن عباس:" أمر هللا المإمنٌن أن ٌمولوا الحك، وال ٌحابون ؼنٌا لؽناه وال ٌرحمون 

 .(ٗ)مسكٌنا لمسكنته"
أي إِن ٌكن المشهود له فمٌراً فاَّللَّ أولى به، وكذلن إن ٌكن المشهود علٌه  لال الزجاج:" 

 ٍ ًّ ً فاَّللَّ أولى به... وال تمٌلوا فً الشهادة رحمةً للفمٌر، وال تَِحٌفوا الحتََفاِل ِؼَنى َعِن ؼنٌا
 .(٘)ِعنَدكم"
ٍ لؽناه على فمٌر، وال لفمٌر لفمره لال الطبري:أي:"  ًّ ،  وال تمٌلوا فٌها لؽن ًّ على ؼن

ًّ والفمٌر فٌما ألزمكم، أٌها الناس، من إلامة الشهادة  ى بٌن حكم الؽن فتجوروا. فإن هللا الذي سوَّ
لكل واحد منهما بالعدل}أولى بهما{، وأحك منكم، ألنه مالكهما وأولى بهما دونكم، فهو أعلم بما 

فلذلن أمركم بالتسوٌة فٌه مصلحة كّل واحد منهما فً ذلن وفً ؼٌره من األمور كلها منكم، 
 .(ٙ)بٌنهما فً الشهادة لهما وعلٌهما"

َّبِعُوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُوا{ ]النساء :   فبل ٌحملنَّكم الهوى  [،أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}فَبَل تَت
 .(2)"والتعصب على ترن العدل

 .(1)عن ابن عباس لوله: }فبل تتبعوا الهوى{، فتذروا الحك فتجوروا" 
، " لوله: (5)جبٌر فً لوله تعالى: "}تتبعوا الهوى{، ٌعنً: فً الشهادات"عن سعٌد بن 

 .(ٓٔ)}أن تعدلوا{، ٌعنً: عن الحك"
عن مماتل بن حٌان لوله: "}فبل تتبعوا الهوى{، فً الشهادة إذا دعٌتم لها أن تمولوا بها 

 .(ٔٔ)وتعدلوا"

 .(ٕٔ)أي: ال تتبعوا الهوى فتعدلوا" لال الزجاج:" 
فرارا  من إلامة الشهادة. ولد ٌمال: ال تتبعوا الهوى لتعدلوا كما تمول:  الفراء:أي:"لال  

 .(ٖٔ)ال تتبعن هوان لترضً ربن، أي: إنً أنهان عن هذا كٌما ترضً ربن"
لؽنً -ٌمول: فبل تتبعوا أهواَء أنفسكم فً المٌل فً شهادتكم إذا لمتم بها  لال الطبري:" 

إال أحد الفرٌمٌن، فتمولوا ؼٌر الحك، ولكن لوموا فٌه بالمسط،  -على فمٌر، أو لفمٌر على ؼنً
 .(ٗٔ)وأدُّوا الشهادة على ما أمركم هللا بؤدابها، بالعدل لمن شهدتم له وعلٌه"

لٌل: معناه: فبل تتبعوا الهوى بؤن تعدلوا، أي: لتكونوا عادلٌن، كما ٌمال:  لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)تتبعوا الهوى لتمٌلوا من الحك إلى الباطل"ال تعص فترضى ربن، ولٌل: معناه: ال 

وإن تحرفوا الشهادة بؤلسنتكم فتؤتوا بها  [،أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}َوإِْن تَْلُووا{ ]النساء :  
 .(ٔ)"على ؼٌر حمٌمتها

                                                             
 .11ٓٔ/ٗ(:ص15ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 ولم الؾ علٌه. 15ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .11ٓٔ/ٗ(:ص11ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٖٓ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .11ٓٔ/ٗ(:ص5ٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .11ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص5٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .11ٓٔ/ٗ(:ص5ٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٔلمرآن:معانً ا (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .15ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
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ًّ »و   :(ٖ)، لال الشاعر(ٕ)المطل، ٌمال: لواه بدٌنه ٌلوٌه لٌا ولٌانا مطله«: الل
ٌَانَا لد كُْنُت َداٌَْنت به حَ    سَّاَنا            َمَخافَةَ اإلْفبلِس واللّ

 :(ٗ)ولال ذو الرمة
 تُطٌلٌَن لٌَّانً وأنِت ملٌَّةٌ                    وأُحسُن ٌا ذاَت الوشاحِ التَّماضٌا

وفً الحدٌث : "لَىُّ اْلواِحِد ٌُِحلُّ ِعْرَضهُ َوعُمُبَتَه"
(٘). 

 [، ثبلثة وجوه:ٖ٘ٔتَْلُووا{ ]النساء : وفً تفسٌر لوله تعالى:}َوإِْن  
تلوي بلسانن بؽٌر الحك، وهً اللجاجة فبل ٌمٌم أحدها: معناه: أنه خطاب للشهود، معناه: أن 
، (1)، ومماتل(2)، وروي عن لتادة(ٙ) -فً أحد لولٌه-الشهادة على وجهها. وهذا لول ابن عباس

، ومماتل بن (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)لضحان، وا(ٔٔ)، وسعٌد بن جٌر(ٓٔ)، وعطٌة(5)عطاء الخرسانًو
 .نحو هذا المعنى ،(ٗٔ)الحٌان

ًّ الماضً وإعراضه ألحد الرجلٌن على اآلخر. وهذا لول  والثانً: أنه خطاب للحكام، معناه: ل
 . (٘ٔ)فً لوله اآلخر-ابن عباس

 .(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)والثالث: انه تحرٌؾ الشهادة. وهذا لول مجاهد
ًُّ الشاهد شهادته لمن ٌشهد له وعلٌه ، وذلن تحرٌفه إٌاها أنه " -وهللا اعلم–والصواب   لَ

بلسانه، وتركه إلامتها ، لٌبطل بذلن شهادته لمن شهد له ، وعمن شهد علٌه، ألن هللا جل ثناإه 
 .(1ٔ)لال }كونوا لوامٌن بالمسط شهداء هللا{، فؤمرهم بالمٌام بالعدل شهداء "

بواوٌن، األولى مضمومة « تلووآ:»كسابى لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وعاصم وال
 .(5ٔ) ، بواو واحدة والبلم مضمومة«وإن تلوا»والثانٌة ساكنة، ولرأ حمزة وابن عامر:

أو تعرضوا عنها بترن أدابها أو  [،أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}أَْو تُْعِرُضوا{ ]النساء :  
 .(ٕٓ)"بكتمانها

. وروي عن سعٌد بن جبٌر، (ٕٔ)عن ابن عباس لوله: "}أو تعرضوا{، ٌعنً: الشهادة" 
 .(ٔ)ومماتل بن حٌان نحو ذلن

                                                                                                                                                                               
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
، وداٌنت: من ٓٙٔ/ ٙ، "الحجة" ألبً علً 5ٔٔ/ ٔ، "الكتاب" 12ٔالرجز لرإٌة بن العجاج، انظر: "دٌوانه" ص (ٖ)

باإلبل، وحسان: اسم رجل، واللٌان: مصدر لوٌته بالدٌن لٌاً ولٌاناً إذا مطلته، ٌمول: داٌن المداٌنة وهً البٌع بالدٌن، بها أي 
/ ٔباإلبل حسان ألنه رجل ملًء ال ٌماطل مخافة أن ٌداٌن ؼٌر حسان ممن لٌس بملًء فٌماطل إلفبلسه، انظر: "الكتاب" 

ٔ5ٔ. 
 ، 515/ٕ":.، و"لوه5ٙٔ/ٔ، وجمهرة اللؽة، مادة:"ل ي ي":ص:ٖٙٓٔدٌوانه (ٗ)
؛ وابن ماجه فى الصدلات )باب الحبس فى 21ٕ/2أخرجه النسابى من طرٌمٌه فى البٌوع )باب مطل الؽنى( : المجتبى: (٘)

؛ وأخرجه أبو داود فى األلضٌة )باب فى الحبس فى الدٌن وؼٌره( : سنن أبى 1ٔٔ/ٕالدٌن والمبلزمة( : سنن ابن ماجه: 
 .ٖٖٔ/ٖداود: 

 .15ٓٔ/ٗ(:ص5ٙٓٙ(، و)52ٓٙابً حاتم )انظر: تفسٌر ابن  (ٙ)
 .5ٖٓ/5(:ص5٘ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٓ/5(:ص15ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٖٓ/5(:ص5ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)5ٖٓ/5(:ص5ٗٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)1ٖٓ/5(:ص5ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص52ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص51ٓٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٖٓ/5(:ص1ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٓ/5(:ص11ٙٓٔ(، و)12ٙٓٔتفسٌر الطبري)(ٙٔ)
 .15ٓٔ/ٗ(:ص55ٓٙ، وتفسٌر  ابن ابً حاتم)1ٖٓ/5(:ص5ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/5تفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٕٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفرا:5ٖٕانظر: السبعة: (5ٔ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
 .15ٓٔ/ٗ(:صٓٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٕ)وعن ابن عباس اٌضا:" اإلعراض: الترن" 
 .(ٖ)لال الضحان:"}أو تعرضوا{، لال : تكتموا الشهادة"
 .(٘) . وروي عن عطٌة مثل ذلن(ٗ)وعن مجاهد لوله: "}أو تعرضوا{، لال: تتركوا"

 .(ٙ)فتكتمها وتمول: لٌس عندي شهادة"وروي عن السدي أنه لال: "فتعرض عنها 
أو ٌُعرض عنها فٌكتمها ، فٌؤبى أن ٌَشهد علٌه ، ٌمول : أكتم عنه ألنه  ولال ابن زٌد:"

ًٌّ أبمٌّه وأرجو ما لِبَله ، فبل أشهد  مسكٌن أرَحُمه! فٌمول : ال ألٌم الشهادة علٌه. وٌمول : هذا ؼن
 .(2)علٌه!"

الشهادة، فإنه تركه أداَءها والمٌام بها ، فبل ٌشهد لال الطبري: وأما إعراضه عن 
 .(1)بها"

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِرا{ ]النساء :  فإن هللا تعالى كان  [، أي:"ٖ٘ٔلوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(5)"علًٌما بدلابك أعمالكم، وسٌجازٌكم بها

 .(ٓٔ)بٌرا"ٌعنً: من كتمان الشهادة وإلامتها خ لال سعٌد بن جبٌر:" 
وهذه اآلٌة عندي تؤدٌٌب من هللا جل ثناإه عباَده المإمنٌن أن ٌفعلوا ما  لال الطبري:" 

ممن ذكرنا لبل عند  فعله الذٌن عذَروا بنً أبٌرق فً سرلتهم ما سرلوا، وخٌانتهم ما خانوا
 .(ٔٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وشهادتهم لهم عنده بالصبلح"

 الفوائد:
 العدل فً المضاء والشهادة.وجوب  -ٔ
فً الصحٌحٌن  كما ثبت، حرمة شهادة الزور وحرمة التخلً عن الشهادة لمن تعٌنت علٌه -ٕ

ثبلثا، للنا: بلى، ٌا رسول هللا،  «أال أنببكم بؤكبر الكبابر»عن أبً بكرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "
أال ولول الزور، أال وشهادة ». وكان متكبا فجلس، فمال: «الشرن باهلل، وعموق الوالدٌن»لال: 

 .(ٕٔ)". فما زال ٌكررها، حتى للنا: لٌته سكت «الزور ]أال ولول الزور وشهادة الزور[
 .العالم بما كان وما ٌكون: أي: «الخبٌر»ومن أسماءه سبحانه-ٖ

 .(ٖٔ)"هو العالم بكنه الشًء، المطلع على حمٌمته لال الخطابً:" 
حدٌث عابشة رضً هللا عنها؛ أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال لها فً لصة تتبعها له إلى جاء فً 

لتخبرٌنً أو لٌخبرنً ". لالت: للت: ال شًء. لال:  "ما لن ٌا عاب  حشٌا رابٌة؟"البمٌع: 
 .(ٗٔ)"اللطٌؾ الخبٌر
الفرق بٌن العلم والخبر: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات  هبلل العسكري:"لال أبو 

 .(٘ٔ)"على حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم
 
 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .15ٓٔ/ٗ(:صٓٓٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٔٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٓ/5(:ص5ٗٙٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٕٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٕٓٔٙ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)5ٖٓ/5(:ص5ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .]ذكره دون السند[.5ٓٓٔ/ٗ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:1ٖٓ/5(:ص5ٓٙٓٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٓ/5(:ص5ٔٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٓٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٖٓٔٙأخجه ابنؤبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 ( .12( وصحٌح مسلم برلم )ٕٗ٘ٙ(صحٌح البخاري برلم )ٕٔ)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (ٖٔ)
 (.52ٗرواه مسلم )(ٗٔ)
 .ٕ٘ٔالفروق: (٘ٔ)
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َل َعلَى َرسُوِلِه َواْلِكتَاِب ال ذِ  ِ َوَرسُوِلِه َواْلِكتَاِب ال ِذ  نَز    أَْنَزَل ِمْن }يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّلل 
ِ َوَماَلئَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَمَْد َضل  َضاَلاًل بَِعيًدا ) لَْبلُ  ({ َٖٙٔوَمْن يَْكفُْر بِاَّلل 

 [ٖٙٔ]النساء : 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم علٌه من التصدٌك الجازم 
وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومن طاعتهما، وبالمرآن الذي نزله علٌه، وبجمٌع الكتب التً أنزلها باهلل تعالى 

هللا على الرسل. ومن ٌكفر باهلل تعالى، ومبلبكته المكرمٌن، وكتبه التً أنزلها لهداٌة خلمه، 
موتهم للعرض ورسله الذٌن اصطفاهم لتبلٌػ رسالته، والٌوم اآلخر الذي ٌموم الناس فٌه بعد 

 والحساب، فمد خرج من الدٌن، وبَعَُد بعًدا كبًٌرا عن طرٌك الحك.
 سبب النزول:

: "أن عبد هللا بن سبلم، وأسداً وأسٌداً ابنً -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
كعب، وثعلبة بن لٌس، وسبلماً ابن أخت عبد هللا بن سبلم، وسلمة ابن أخٌه، وٌامٌن بن ٌامٌن، 

فمالوا: ٌا رسول هللا! إنا نإمن بن وبكتابن وموسى والتوراة وعزٌز،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا رسول هللا أتو
بل آمنوا باهلل ورسوله دمحم، وكتابه : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فمال رسول هللا 

ِ َوَرسُوِلِه ، فمالوا: ال نفعل؛ فنزل«المرآن، وبكل كتاب كان لبله ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا آِمنُوا ِباَّللَّ ت: }
َل َعلَى َرسُوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن َلْبُل{. لال: فآمنوا كلهم " َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ
 .]موضوع[.(ٔ)

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء : لوله تعالى: الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله  [، أي:" ٌا أٌهاٖٙٔ}
 .(ٕ)وعملوا بشرعه"

 .(ٖ)لال الزمخشري:"خطاب للمسلمٌن"
 .(ٗ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  
اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ 
 .(٘)فواته نمص فً اإلٌمان"

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)فؤرعها سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها  لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن:
 .(ٙ)المساكٌن"

ِ َوَرسُوِلِه{ ]النساء : لوله تعالى: داوموا على ما أنتم علٌه من  [، أي:"ٖٙٔ}آِمنُوا بِاَّللَّ
 .(2)"التصدٌك الجازم باهلل تعالى وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومن طاعتهما

 .(1)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -" ٌعنً: دمحما َوَرسُوِلِه{لال الماترٌدي:} 

                                                             
من رواٌة الكلبً عن أبً  ،ٔٓٗ/ٖ، وأخرجه الثعلبً فً "تفسٌره":2ٖٗ/ٔذكره السمرلندي فً تفسٌره بحر العلوم: (ٔ)

، وذكره الواحدي فً 2ٔٙ/  ٕ، والسٌوطً فً الدر المنثور: 55ٕ/ٕوذكره البؽوي فً تفسٌره: صالح عن ابن عباس،
، ولم ٌسنده إلى 2ٙ٘/ٔ، معلماً عن الكلبً ولم ٌسنده إلى ابن عباس، وذكره الزمخشري فً الكشاؾ:1ٙٔأسباب النزول:

 أحد.
الكلبً عن أبً صالح، عن ابن عباس وذكره ( : ذكره الثعلبً من رواٌة ٖ٘ٙ/ ٔ« )تخرٌج الكشاؾ»ولال الحافظ فً 
 عن الكلبً بدون إسناد اهـ.« األسباب»الواحدي فً 

 .للنا: وهذا إسناد سالط، الكلبً مترون كذاب
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)



ٖ2ٔ 
 

ٌمول: صّدلوا باهلل وبدمحم رسوله، أنه هلل رسوٌل، مرسل إلٌكم وإلى سابر  لال الطبري:"
 .(ٔ)األمم لبلكم"

 .(ٕ)"معنى: }آمنوا{، اثبتوا على اإلٌمان وداوموا علٌه وازدادوه لال الزمخشري:"
َل َعلَى َرسُوِلِه{ ]النساء : }َواْلِكتَاِب الَّ لوله تعالى: وبالمرآن الذي نزله  [، أي:"ِٖٙٔذي نَزَّ

 .(ٖ)"علً رسوله
 .(ٗ)ٌعنً: المرآن" لال الثعلبً:"
صلى هللا علٌه  -"أي: آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله، وهو دمحم  لال الماترٌدي:

 .(٘)"-وسلم 
الكتاب الذي نزله هللا علٌه، وذلن وصّدلوا بما جاءكم به دمحم من لال الطبري:أي:"

 .(ٙ)المرآن"
وبجمٌع الكتب التً [، أي:"ٖٙٔ}َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن لَْبُل{ ]النساء : لوله تعالى:
 .(2)"أنزلها هللا على الرسل

المراد به جنس ما أنزل على األنبٌاء لبله من الكتب، والدلٌل علٌه  لال الزمخشري:"
"{بِهِ َوكُتُ  لوله: }

(1). 
لال الثعلبً:" ٌعنً: الكتب المتمدمة التوراة واإلنجٌل والزبور وسابر الكتب 

 .(5)المتمدمة"
وآمنوا بالكتاب الذي أنزل هللا من لبل الكتاب الذي نزله على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  لال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)وهو التوراة واإلنجٌل"
بالكتب السماوٌة التً أنزلها هللا، تعالى، ثم اإلٌمان  -أٌضا-أي: آمنوا  لال الماترٌدي:"

إٌمان بجمٌع الرسل والكتب؛ ألن كل نبً كان ٌدعو إلى اإلٌمان بجمٌع ذلن، وكذلن  -باهلل حمٌمة 

 -فً كل كتاب من الكتب السماوٌة دعاء إلى اإلٌمان بجملتهم؛ أال ترى أن الكفر بواحد منهم 
 .(ٔٔ)جمٌع الرسل والكتب وما ذكر، وباهلل العصمة"كفر باهلل وب

 .(ٕٔ)، على إرادة الجنس«وكتابه»ولرئ: 
 وإن للت: لم لٌل }نزل على رسوله{ و }أنزل من لبل{ ؟

الجواب: "ألن المرآن نزل مفرلا منجما فً عشرٌن سنة، بخبلؾ الكتب لبله، ومعنى 
فمد ضل ألن الكفر ببعضه كفر بكله. أال لوله ومن ٌكفر باهلل اآلٌة: ومن ٌكفر بشًء من ذلن 

 .(ٖٔ)ترى كٌؾ لدم األمر باإلٌمان به جمٌعا"
فإن لال لابل: "وما وجه دعاء هإالء إلى اإلٌمان باهلل ورسوله وكتبه، ولد 

 ؟«مإمنٌن»سماهم:
هم"مإمنٌن"، وإنما وصفهم بؤنهم}آمنوا{، وذلن وصؾ لهم  لٌل: إنه جل ثناإه لم ٌسّمِ

ٌك. وذلن أنهم كانوا صنفٌن: أهل توراة مصّدلٌن بها وبمن جاء بها، وهم بخصوٍص من التصد
مكذبون باإلنجٌل والمرآن وعٌسى ودمحم صلوات هللا علٌهما، وصنؾ أهل إنجٌل، وهم مصّدلون 

                                                             
 .ٕٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٕٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٔٓٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (5)
 .ٕٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
 .2٘٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
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بون بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والفرلان، فمال جل ثناإه لهم:}ٌا أٌها الذٌن آمن وا{، به وبالتوراة وسابر الكتب، مكذِّ
 .(ٔ)ٌعنً: بما هم به مإمنون من الكتب والرسل"

َل َعلَى َرسُوِلِه  ِ َوَرسُوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ وفً لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ
 [، وجوه من التفسٌر:َٖٙٔواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن لَْبُل{ ]النساء : 

ُ  أحدها: أن ِ، كما لال عزَّ وجلَّ :}َوَعَد َّللاَّ المعنى: ٌا أٌها الذٌن آمنوا ألٌموا على االٌمان باَّللَّ
اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما]الفتح: [، أي: َوَعَد َمْن ألام على 5ٕالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

الذٌن ذكروا فً هذه المصة مؽفرة وأجراً عظٌماً. وهذا لول  - ملسو هيلع هللا ىلص -اإِلٌمان من أصحاب النبً 
 .(ٖ)، ونسبه الثعلبً إلى جٌع المفسرٌن(ٕ)ابً العالٌة

والثانً:أنه ٌُْعنَى بهذ! المنافمون الذٌن أظهروا التصدٌك وأسروا التكذٌب، فمٌل: ٌا أٌها الذٌن 
 .(ٗ)ما أظهرتم. أفاده الزجاجأْظَهُروا اإلٌمان آِمنُوا باَّللَّ ورسوله أي أبطنوا مثل 

لبل أن ٌبعث، آمنوا به إذا بعث؛ ألنهم كانوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثالث: معناه: ٌا أٌها الذٌن آمنوا بدمحم 
: }َوَكانُوا ِمْن لَْبُل -تعالى  -ٌإمنون به لبل أن ٌبعث، فلما بعث تركوا اإلٌمان به؛ كموله 

ا َجاَءهُْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِِه{ ]البمرة :  ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذٌنَ   .(٘)[. أفاده الماترٌدي15َكَفُروا فَلَمَّ
لال الضحان: "هً فً الٌهود والنصارى، ومعنى اآلٌة: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا بموسى والرابع: 

 .(ٙ)والتوراة وعٌسى واإلنجٌل آَمنُوا بدمحم والمرآن"
"إنه ورد فً الٌهود خاصة، والمعنى: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا فً وجه النهار آَمنُوا والخامس: ولٌل: 

فً آخر النهار، وذلن لوله تعالى: }َولاَلْت طاِبفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذٌَن 
 .(2)[، اآلٌة"2ٕآَمنُوا َوْجهَ النَّهاِر{]آل عمران:

ِ، وال سادس:أن المراد منه الكفار، ٌعنً: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا بالبلت والعزى والطاؼوت آِمنُوا ِباَّللَّ
ومعناه: إن كان ال بد لئلٌمان ٌعنً فاإلٌمان باهلل تعالى ورسله والكتب أحك وأولى من اإلٌمان 

 .(1)الثعلبً عن طابفةبما ال ٌضر وال ٌنفع وال ٌنفك وال ٌرزق وال ٌحًٌ وال ٌمٌت. ذكره 
 .(5)لال الزجاج:" والتؤوٌل األول أشبه"

لرأ نافع وعاصم عن حمزة والكسابً:}والكتاب الذي نزل{، بنصب النون والزاي،  
}والكتاب الذي أنزل{، بنصب األلؾ. ولرأ البالون }نزل{، بضم النون وكسر الزاي، }ونزل{، 

 .(ٓٔ)فاعلهو}أنزل{، بضم األلؾ على معنى فعل ما لم ٌسم 
ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه َواْلٌَْوِم اآْلِخِر{ ]النساء : لوله تعالى: [، ٖٙٔ}َوَمْن ٌَْكفُْر بِاَّللَّ

ومن ٌكفر باهلل تعالى، ومبلبكته المكرمٌن، وكتبه التً أنزلها لهداٌة خلمه، ورسله الذٌن  أي:"
 .(ٔٔ)"وم الناس فٌه بعد موتهم للعرض والحساباصطفاهم لتبلٌػ رسالته، والٌوم اآلخر الذي ٌم

أي من ٌجحد بوحدانٌة هللا تعالى ومبلبكته أنهم عبٌده، وبرسله أنهم  لال السمرلندي:"
 .(ٔ)أنبٌاإه وعبٌده، وبالبعث بعد الموت"

                                                             
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٔ/ٕ، وذكره الزجاج دون نسبته الحد، انظر: معانً المرآن للزجاج :ٔٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕ)
، ٌمول:" ولال أبو العالٌة وجمع من المفسرٌن: هذه اآلٌة خطاب للمإمنٌن وتؤوٌله: ٌا أٌََُّها ٔٓٗ/ٖانظر: الكشؾ والبٌان: (ٖ)

ُ{]دمحم: أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا آِمنُوا أي ألٌموا واثبتوا على [، 5ٔاإلٌمان، وكموله لنبٌه صلّى هللا علٌه وسلّم }فَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ َّللاَّ
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوعَِملُوا الصَّاِلحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم،  ُ الَِّذٌَن أي: اثبت على ما أنت علٌه وكموله َوعََد َّللاَّ ومعناه: َوَعَد َّللاَّ

آَمنُوا على اإلٌمان من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلّم الذٌن هم فً هذه المصة َمْؽِفَرةً َوأَْجراً َعِظٌماً، وٌمال فً الكبلم 
 للمابم: لم، وللماعد: ألعد، والمراد منه االستدامة".

 .5ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج : (ٗ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٔٓٗ/ًٖ:تفسٌر الثعلب (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٕٓٗ/ٖانظر: الكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .2ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم، السمرلندي: (ٓٔ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)}والٌوم اآلخر{، ٌعنً: بالؽٌب الذي فٌه جزاء األعمال" لال سعٌد بن جبٌر:"
ٌَْوِم اآْلِخِر{ ]النساء : لوله تعالى:وٌحتمل  ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه َواْل }َوَمْن ٌَْكفُْر بِاَّللَّ

 :(ٖ)[، وجهٌنٖٙٔ
 ومن ٌكفر بجمٌع ما ذكر، وهو على التؤكٌد.أحدهما: معناه: 

ر؛ والثانً: وٌحتمل: ومن ٌكفر باهلل أو مبلبكته أو كتبه أو رسله أو الٌوم اآلخر؛ فمد كان ما ذك
كفر باهلل، وبالكتب  -تعالى  -ألن الكفر بواحد من ذلن كفر بالكل، حتى لو أنكر آٌة من آٌات هللا 

 وبالرسل كلها.
فمد خرج من الدٌن، وبَعَُد  [، أي:"ٖٙٔ}فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء : لوله تعالى:

 .(ٗ)"بعًدا كبًٌرا عن طرٌك الحك
 .(٘)طؤ بعٌدا"ٌعنً: خطؤ خ لال الثعلبً:"

 .(ٙ)فمد ضل عن الهدى ضبلال بعٌدا عن الحك" لال السمرلندي:أي:"
 .(2)}فمد ضل{، ٌمول: فمد أخطؤ" لال مماتل بن حٌان:"

فلما نزلت هذه اآلٌة لالوا: فإنا نإمن باهلل ورسوله والمرآن وبكل رسول  لال البؽوي:"
 .(1)وكتاب كان لبل المرآن، والمبلبكة والٌوم اآلخر ال نفرق بٌن أحد منهم ونحن له مسلمون"

 الفوائد:

 وجوب االستمرار على اإلٌمان وتموٌته حتى الموت علٌه.-ٔ
 المضاء، وباهلل، ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخربٌان أركان اإلٌمان وهً اإلٌمان  -ٕ

ٍء َخَلْمنَاهُ بِمََدٍر{ ]الممر : الممر سورة من تعالى لوله فً ذكره جاء والمدر، ًْ  [ .5ٗ: }ِإنَّا ُكلَّ َش
 المرآن

ُ ِليَْغِفَر لَُهْم َواَل ِليَْهِديَُهْم }إِن  ال ِذيَن آَمنُوا ثُم  َكفَُروا ثُم  آَمنُوا ثُم  َكفَُروا ثُم  اْزَداُدوا كُْفًرا  لَْم يَكُِن ّللا 

 [3ٖٔ({ ]النساء : 3َٖٔسبِياًل )
 التفسٌر:

إن الذٌن دخلوا فً اإلٌمان، ثم رجعوا عنه إلى الكفر، ثم عادوا إلى اإلٌمان، ثم رجعوا إلى الكفر 
وا على كفرهم واستمروا علٌه، لم ٌكن هللا لٌؽفر ل هم، وال لٌدلهم على مرة أخرى، ثم أصرُّ

 طرٌك من طرق الهداٌة، التً ٌنجون بها من سوء العالبة.
}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا{ ]النساء : لوله تعالى: 
وا إلى اإلٌمان، ثم إن الذٌن دخلوا فً اإلٌمان، ثم رجعوا عنه إلى الكفر، ثم عاد [، أي:"2ٖٔ

وا على كفرهم واستمروا علٌه  .(5)" رجعوا إلى الكفر مرة أخرى، ثم أصرُّ
المبالؽة التً ٌعطٌها  نفى للؽفران والهداٌة، وهً اللطؾ على سبٌل لال الزمخشري:" 

البلم، والمراد بنفٌهما نفى ما ٌمتضٌهما وهو اإلٌمان الخالص الثابت. والمعنى: إن الذٌن تكرر 
 .(ٓٔ)م االرتداد وعهد منهم ازدٌاد الكفر واإلصرار علٌه"منه

}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزَداُدوا كُْفًرا{ وفً تفسٌر لوله تعالى: 
 [، ألوال:2ٖٔ]النساء : 

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:ص1ٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .12ٖ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .5ٔٓٔ/ٗ(:ص5ٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .55ٕ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .22٘/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)



ٖ2ٗ 
 

بموسى بعد عوده ثم كفرواْ بعٌسى ، أحدها : أنهم آمنواْ بموسى ثم كفرواْ بعبادة العجل ، ثم آمنوا 
 .(ٔ)ثم ازدادوا كفراً بدمحم صلى هللا علٌهم وسلم ، وهذا لول لتادة

والثانً : أنهم المنافمون آمنوا ثم ارتدواْ ، ثم آمنوا ثم ارتدواْ ، ثم ماتواْ على كفرهم ، وهذا لول 
 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)مجاهد

تشكٌن المإمنٌن فكانواْ ٌظهرون اإلٌمان ثم الكفر ثم  والثالث : أنهم لوم من أهل الكتاب لصدواْ 
 . (ٗ)ازدادواْ كفراً بثبوتهم علٌه ، وهذا لول الحسن 

والرابع:أنهم أهل الكتابٌن ، التوراة واإلنجٌل ، أتوا ذنوبا فً كفرهم فتابوا ، فلم تمبل منهم التوبة 
 .(٘)فٌها ، مع إلامتهم على كفرهم. وهذا لول أبً العالٌة

أنه عنى بذلن أهل الكتاب الذٌن ألروا بحكم التوراة ، ثم كذبوا  -وهللا أعلم-لراجحوا 
بخبلفهم إٌاه ، ثم ألّر من ألرَّ منهم بعٌسى واإلنجٌل ، ثم كذب به بخبلفه إٌاه ، ثم كذب بدمحم 

الكتابٌن أعنً  ملسو هيلع هللا ىلص والفرلان فازداد بتكذٌبه به كفرا على كفره، ألن اآلٌة لبلها فً لصص أهل
لوله :}ٌا أٌها الذٌن آمنوا آمنوا باهلل ورسوله{، وال داللة تدلُّ على أن لوله : }إن الذٌن آمنوا ثم 
كفروا{، منمطع معناه من معنى ما لبله ، فإلحاله بما لبله أولى ، حتى تؤتً داللة دالَّة على 

 .(ٙ)انمطاعه منه"
 المرتد على لولٌن :واختلؾ لمكان هذه اآلٌة فً استتابة 

أحدهما : أن المرتد ٌستتاب ثبلث مرات بداللة اآلٌة ، فإن ارتد بعد الثبلث لتل من ؼٌر استتابة 
 .(1)، وابن عمر(2)، وهذا لول علً

 .(ٔٔ)، والجمهور (ٓٔ)، وهو لول الشافعً(5)والثانً : ٌستتاب كلما ارتد، وهذا لول إبراهٌم
ُ لوله تعالى:  أي لم ٌكن هللا لٌسامحهم على  [،أي:"2ِٖٔلٌَْؽِفَر لَُهْم{ ]النساء :  }لَْم ٌَكُِن َّللاَّ
 .(ٕٔ)ذلن"

 .(ٖٔ)لال الحسن: "ٌعنً: من مات منهم على كفره" 
لم ٌكن هللا لٌستَر علٌهم كفرهم وذنوبهم ، بعفوه عن العموبة لهم علٌه  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗٔ)، ولكنه ٌفضحهم على رإوس األشهاد"
ٌستبعد منهم أن ٌحدثوا ما ٌستحمون به المؽفرة وٌستوجبون  :أي:"لال الزمخشري 

اللطؾ، من إٌمان صحٌح ثابت ٌرضاه هللا، ألن للوب أولبن الذٌن هذا دٌدنهم للوب لد ضربت 
بالكفر ومرنت على الردة، وكان اإلٌمان أهون شًء عندهم وأدونه، حٌث ٌبدو لهم فٌه كرة بعد 

صوا اإلٌمان بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم ٌمبل منهم ولم أخرى ولٌس المعنى أنهم لو أخل
ٌؽفر لهم، ألن ذلن ممبول حٌث هو بذل للطالة واستفراغ للوسع، ولكنه استبعاد له واستؽراب، 
وأنه أمر ال ٌكاد ٌكون، وهكذا ترى الفاسك الذي ٌتوب ثم ٌرجع ثم ٌتوب ثم ٌرجع، ال ٌكاد 

 .(٘ٔ)موت على شر حال وأسمج صورة"ٌرجى منه الثبات. والؽالب أنه ٌ

                                                             
 ..ٖ٘ٔ/5(:ص51ٙٓٔ(، و)52ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/5(:ص2ٓٔٓٔ)-(55ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٔ/5(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٙٔ/5(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔٓٔ/ٗ(:صٓٔٔٙ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٖٔ/5(:ص2ٓ٘ٓٔ(، و)2ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٔ/5(:ص2ٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٖٔ/5(:ص2ٓ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖٔ)
 .2ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .22٘/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
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لما أنه ٌستبعد منهم أن ٌتوبوا عن الكفر وٌثبتوا على اإلٌمان فإن  لال أبو السعود:" 
للوبهم لد ضربت بالكفر وتمرنت على الردة وكان اإلٌمان عندهم أهون شا وأدونه الانهم لو 

 .(ٔ)أخلصوا اإلٌمان لم ٌمبل منهم ولم ٌؽفر لهم"
 فإن لال لابل: َّللاَّ جلَّ وعزَّ ال ٌؽفر ُكْفر مرةٍ واحدٍة فلم لٌل ههنا فٌمن لال الزجاج:" 

 آمن ثُمَّ كفر ثُمَّ آمن ثُمَّ كفر: )لم ٌكن َّللاَّ لٌؽفر لهم( وما الفابدة فً هذا؟
أن َّللاَّ عزَّ وجلَّ ٌؽفر للكافر إِذا آمن بعد كفره، فإن كفر  -وَّللاَّ أعلم  -فالجواب فً هذا 

ٌمبل التوبة، فإِذا كفر بعد إٌمان لبله  -جلَّ وعزَّ -مانه لم ٌؽفر َّللاَّ له الكفر األول، ألن َّللاَّ بعد إٌ
كْفر فهو مطالب بجمٌع كفره، وال ٌجوز أن ٌكون إذا آمن بعد ذلن ال ٌؽفر له، ألن َّللاَّ جل ثناُإه 

: }َوهَُو  الَِّذي ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه ٌؽفر لكل مإمن بعد كفره، والدلٌل على ذلن لوله جلَّ وعزَّ
َوٌَْعفُو َعِن السٌَِّّبَاِت َوٌَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن{
 .(ٖ)، وهذا فً المرآن كثٌر، وهو شبٌه باإِلجماع أٌضاً"(ٕ)

وال لٌدلهم على طرٌك من طرق  [، أي:"2ٖٔ}َواَل ِلٌَْهِدٌَُهْم َسِبٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"التً ٌنجون بها من سوء العالبة الهداٌة،
 .(٘)وال لٌهدٌهم طرٌك هدى، ولد كفروا بكتب هللا" لال مماتل:" 
 .(ٙ)إلى الهدى، منهم عمرو بن زٌد وأوس بن لٌس، ولٌس بن زٌد" لال مماتل:" 
 أي: ال ٌجعلهم بكفرهم مهتدٌن بل ٌضلهم، ألنه جلَّ وعزَّ ٌضل لال الزجاج:" 
 .(2)الفاسمٌن"
دهم إلصابة طرٌك الحك فٌوفمهم لها ، ولكنه ٌخذلهم  لال الطبري:"  ٌمول : ولم ٌكن لٌسّدِ

 .(1)عنها ، عموبة لهم على عظٌم ُجرمهم ، وجرأتهم على ربهم"
أي: سبٌل هدى؛ ٌعنً: األحٌاء، وأراد بهذا عامتهم، ولد تسلم  لال ابن ابً زمنٌن:" 

 .(5)الخاصة منهم"

 .(ٓٔ)ا إلى الحك"أي: طرٌم لال البؽوي:" 
أي: إن هإالء لد استبان من ذبذبتهم واضطراب أحوالهم من إٌمان إلى  لال المراؼً:" 

أنهم لد فمدوا االستعداد لفهم حمٌمة اإلٌمان وفمه مزاٌاه  -كفر، ثم من كفر إلى إٌمان وهكذا دوالٌن
لخٌر وال أن أن ٌهتدوا إلى ا -بحسب سنن هللا فى خلٌمته -وفضابله ومثلهم ال ٌرجى لهم

ٌسترشدوا إلى نافع وال أن ٌسلكوا سبٌل هللا، فجدٌر بهم أن ٌمنع هللا عنهم رحمته ورضوانه، 
ومؽفرته وإحسانه، ألن أرواحهم لد دنست، وللوبهم لد عمٌت، فلم تكن محبل للمؽفرة وال للرجاء 

التوبة والعمل فى ثواب، وال شن أن المؽفرة وهى محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتؤثٌر 
}إِنَّ اْلَحَسَناِت ٌُْذِهْبَن  الصالح الذي ٌزٌل ما علك فى النفس من تلن اآلثام كما لال تعالى:

 .(ٔٔ)["ٗٔٔالسٌَِّّبَاِت{ ]هود : 
 الفوائد:

تكرر منه الكفر بعد اإلٌمان فاهتدى لما  المؽفرة، و أعظم مانع ٌمنع من حصولمن أن الكفر -ٔ
وآمن ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه، فإنه بعٌد من التوفٌك ثم ضل، وأبصر ثم عمً، 

 .(ٕٔ)والهداٌة أللوم الطرٌك، وبعٌد من المؽفرة
                                                             

 .ٖٕٗ/ٕتفسٌر ابً السعود:  (ٔ)
 [.ٕ٘]سورة الشورى : (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .2ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٗٔٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .ٖٓٓ/ٕالبؽوي: تفسٌر (ٓٔ)
 .1ٕٔ/٘تفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .5ٕٓانظر: تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
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ٌمان اإلكفر إلى الثم من أن مثل هذا التذبذب واالضطراب فً األحوال من اإلٌمان إلى الكفر، -ٕ
ومثلهم ال  ،زاٌاه وفضابلهاالستعداد لفهم حمٌمة اإلٌمان وفمه م ، أدى إلى فمدانوهكذا دوالٌن
أن ٌهتدوا إلى الخٌر وال أن ٌسترشدوا إلى نافع وال أن  -بحسب سنن هللا فى خلٌمته -ٌرجى لهم

ٌسلكوا سبٌل هللا، فجدٌر بهم أن ٌمنع هللا عنهم رحمته ورضوانه، ومؽفرته وإحسانه، ألن 
 .(ٔ)جاء فى ثوابأرواحهم لد دنست، وللوبهم لد عمٌت، فلم تكن محبل للمؽفرة وال للر

دلت اآلٌة: أنهم إن لم ٌزدادوا كفرا بل رجعوا إلى اإلٌمان، وتركوا ما هم علٌه من الكفران، -ٖ
 .(ٕ)فإن هللا ٌؽفر لهم، ولو تكررت منهم الردة

وإذا كان هذا الحكم فً الكفر فؽٌره من المعاصً التً دونه من باب أولى لال السعدي:"
 .(ٖ)"إلى التوبة، عاد هللا له بالمؽفرة أن العبد لو تكررت منه ثم عاد

 المرآن
ِر اْلُمنَافِِميَن بِؤَن  لَُهْم َعذَابًا أَِليًما )  [3ٖٔ({ ]النساء : 3ٖٔ}بَّشِ

 التفسٌر:
بؤن لهم عذابًا  -وهم الذٌن ٌظهرون اإلٌمان وٌبطنون الكفر-المنافمٌن  -أٌها الرسول-بّشر 
 موجعًا.

 سبب النزول:
وللمإمنٌن فى سورة الفتح لال عبد هللا بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -ا نزلت المؽفرة للنبًلال مماتل:" ولم 

ِر اْلُمنَافِِمٌنَ : -عز وجل -أبً ونفر معه، فما لنا؟ فؤنزل هللا {، ٌعنً: عبد هللا بن أبً، ومالن }بَّشِ
 .(ٗ)بن دخشم، وجد بن لٌس"

ِر اْلُمنَافِِمٌَن{ ]النساء : لوله تعالى:  وهم -المنافمٌن  -أٌها الرسول-[، أي:" أخبر1ٖٔ}بَّشِ
 .(٘)الذٌن ٌظهرون اإلٌمان وٌبطنون الكفر"

ٌعنى أن المنافمٌن من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفروا ، فطبع على  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)للوبهم"
 .(2)وضع }بشر{ مكان: أخبر، تهكما بهم" لال الزمخشري:" 
ي: اجعل فً مكان بشارتهم }لَُهْم العَذَاُب{، العرب تمول: لال: }بّشر{، أ لال الزجاج:" 

 بدأًل من -تَحٌتَن الضْرُب، وعتابن السٌؾ، أي لن 
 :(1)التحٌة. . . هذا، لال الشاعر

ٌْنِِهْم َضْرٌب َوِجٌٌع" ٌٍْل                تَِحٌَّةُ بَ ٌٍْل لْد َدلَْفٌت لَها بَِخ َوَخ
(5). 

 .(ٓٔ)، فجعل التحٌة ضربا لوله: َدلَْفُت، أي: لََصْدتُ 

                                                             
 .1ٕٔ/٘انظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٕٓانظر: تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٕٓتفسٌر السعدي:(ٖ)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓٓٔ، والتفسٌر المٌسر:1ٖٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .22٘/ٔالكشاؾ: (2)
، و"العمدة" ٓ٘ٔولد ورد منسوبًا له فً: نوادر أبً زٌد: ، 5ٗٔفً: شعره البٌت لعمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي، كما  (1)

/ ٕ، وأوردته المصادر التالٌة ؼٌر منسوب: "كتاب سٌبوٌه" 5٘ٔ، و"الممتع فً صنعة الشعر" ٙ٘ٓٔ/ ٕالبن رشٌك 
، و"المحرر 1ٖ٘، ٕٙٔ، و"مفردات ألفاظ المرآن" 1ٖٙ/ ٔ، و"الخصابص" ٖٔٗ/ ٗ، ٕٓ/ ٕالممتضب" ، و"ٕٖٕ

؛ حٌث ذكر نسبته ٖٕٙ، 2ٕ٘/ 5، و"خزانة األدب" ٖٖ٘/ ٔ، و"التصرٌح" 1ٓ/ ٕ، و"شرح المفصل" 2ٖ٘/ ٖالوجٌز" 
 للشاعر ولم ٌجزم بذلن.

، ٌعنً بها: الفُرسان. و )دَلَْفُت(: َدنَْوُت -هنا-نٌة: خٌلَه. والخٌل أراد الشاعُر بـ )الخٌل( األولى: خٌل األعداء، وبالثا
 .ٕٗٙ/ 5وَزخْفُت؛ ٌمال: )دَلََؾ الشٌخ(: إذا َمشى َمْشًٌا لٌَِّنًا. انظر: "خزانة األدب" 

 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٖٗٔ/ٔانظر: معانً المرآن لؤلخف : (ٓٔ)
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لال الماترٌدي:" البشارة المطلمة المرسلة ال تكون إال بالخٌر خاصة، وأما إذا كانت 
 -: }بشر المنافمٌن بؤن لهم{ كذا، وكذلن لوله -تعالى  -ممٌدة مفسرة فإنها تجوز فً الشر؛ كموله 

ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِلٌٍم{ ]آل عمران : -تعالى  [ ، وفً المرآن ٕٗ، االنشماق:ٖٗتوبة:، الٕٔ: } فَبَّشِ
 .(ٔ)كثٌر، ما ذكرها فً الشر إال مفسرة ممٌدة"

 .(ٕ)بؤن لهم عذابًا موجعًا" [، أي:"1ٖٔ}بِؤَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)وذلن عذاب جهنم" لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌعنً: وجٌعا" لال مماتل:" 
 .(٘)موجع"«: ألٌم»معنى  لال الزجاج:" 

. لال ابن ابً حاتم:" وكذلن فسره ابن (ٙ)األلٌم الموجع فً المرآن كله"لال ابو العالٌة:"
عباس، وسعٌد بن جبٌر، والضحان بن مزاحم، ولتادة، وأبو مالن، وأبو عمران الجوفً، ومماتل 

 .(2)بن حٌان"
وكذلن فسره ابن عباس، وسعٌد بن جبٌر، والضحان بن مزاحم، ولتادة، وأبو مالن،  

 وأبو عمران الجوفً، ومماتل بن حٌان.
ٌعنً : بؤن لهم ٌوم المٌامة من هللا على نفالهم }عذابًا ألًٌما{، وهو الُموجع  لال الطبري:" 

 .(1)، وذلن عذاب جهنم"
 الفوائد:

 .أظهروا اإلسبلم وأبطنوا الكفر، بؤلبح بشارة وأسوبها، وهو العذاب األلٌمتبشر الذٌن  اآلٌةأن -ٔ
محبتهم الكفار ومواالتهم ونصرتهم، وتركهم أن سبب بشارة المنافمٌن بالعذاب الموجع، هو  -ٕ

 .لمواالة المإمنٌن
 : (5)أن النفاق ٌكون على لسمٌن الفوائد:ومن -ٖ

، فمن صوره كما هو الذنوب كبابر من ووهً)نفاق االصؽر(، عملالنفاق أحدهما: ال
عبلمة المنافك ثبلث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلؾ وإذا ابتمن » :-ملسو هيلع هللا ىلص-مذكور فً حدٌث الرسول

 .(ٓٔ)«خان
أن ٌبطن الشخص الكفر فً للبه وٌظهر وهو  ي)نفاق االكبر(:عتماداالنفاق والثانً: ال

 .اإلسبلم
 

 المرآن
ةَ َّلِل ِ }ال ِذيَن  ةَ فَِإن  اْلِعز   َجِميعًا يَت ِخذُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنِيَن أَيَْبتَغُوَن ِعْنَدهُُم اْلِعز 

 [3ٖٔ({ ]النساء : 3ٖٔ)
 التفسٌر:

الذٌن ٌوالون الكافرٌن، وٌتخذونهم أعوانًا لهم، وٌتركون والٌة المإمنٌن، وال ٌرؼبون فً 
هم. أٌطلبون بذلن النصرة والمنعة عند الكافرٌن؟ إنهم ال ٌملكون ذلن، فالنصرة والعزة مودت

 والموة جمٌعها هلل تعالى وحده.

                                                             
 .5ٖٓ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:صٕٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٓٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم (2)
 .1ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٗٔ - ٓٗٔ/ ٔٔانظر: مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم:  (5)
 .ٕٗٔوصحٌح مسلم: كتاب اإلٌمان، حدٌث رلم  ٖٖالبخاري: كتاب اإلٌمان، حدٌث رلم صحٌح (ٓٔ)
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 [، أي:"5ٖٔ}الَِّذٌَن ٌَتَِّخذُوَن اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء : لوله تعالى: 
وانًا لهم، وٌتركون والٌة المإمنٌن، وال ٌرؼبون فً الذٌن ٌوالون الكافرٌن، وٌتخذونهم أع

 .(ٔ)"مودتهم
 .(ٕ)وذلن أن المنافمٌن لالوا ال ٌتم أمر دمحم، فتابعوا الٌهود وتولوهم" لال مماتل:" 
كانوا ٌماٌلون الكفرة  وٌوالونهم وٌمول بعضهم لبعض: ال  لال الزمخشري:"هم الذٌن 

 .(ٖ)ٌتم أمر دمحم فتولوا الٌهود"
وصفهم بؤنهم ٌتخذون الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن ، بمعنى أنهم  ابن كثٌر:" لال 

معهم فً الحمٌمة ، ٌوالونهم وٌسرون إلٌهم بالمودة ، وٌمولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم 
 .(ٗ)، إنما نحن مستهزبون. أي بالمإمنٌن فً إظهارنا لهم الموافمة"

نهى هللا تعالى المإمنٌن أن ٌبلطفوا الكفار فٌتخذوهم ولٌجة من دون  لال ابن عباس:" 
 .(٘)المإمنٌن، إال أن ٌكون الكفار علٌهم ظاهرٌن فٌظهرون لهم وٌخالفونهم فً الدٌن"

عن السدي لوله: "}أولٌاء من دون المإمنٌن{، أما أولٌاء، فنوالٌهم فً دٌنهم ونظهرهم  
 .(ٙ)على عورة المإمنٌن"

نّص تعالى فً صفة المنافمٌن على أشدها ضررا على المإمنٌن، وهً  عطٌة:" لال ابن 
مواالتهم الكفار واطراحهم المإمنٌن، ونبه على فساد ذلن لٌدعه من عسى أن ٌمع فً نوع منه 

 .(2)من المإمنٌن ؼفلة أو جهالة أو مسامحة"
ةَ{ ]النساء : لوله تعالى:  أٌطلبون بذلن النصرة والمنعة  [، أي:"5ٖٔ}أٌََْبتَؽُوَن ِعْنَدهُُم اْلِعزَّ

 .(1)"عند الكافرٌن؟
صلى  -ٌعنً المنعة، وذلن أن الٌهود أعانوا مشركً العرب على لتال النبً لال مماتل:" 

}أٌبتؽون عندهم العزة{، ٌمول: أٌبتؽً المنافمون  -سبحانه -لٌتعززوا  بذلن فمال -هللا علٌه وسلم

 .(5)عند الٌهود المنعة"
 .(ٓٔ)أي: أٌْبتَِؽً المنافمون عند الكافرٌن العزة" زجاج:"لال ال 
ِ َجِمٌعًا{ ]النساء : لوله تعالى:  ةَ َّلِلَّ فالنصرة والعزة والموة جمٌعها  [، أي:"5ٖٔ}فَإِنَّ اْلِعزَّ

 .(ٔٔ)"هلل تعالى وحده
 .(ٕٔ)ٌرٌد ألولٌابه الذٌن كتب لهم العز والؽلبة على الٌهود وؼٌرهم" لال الزمخشري:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: جمٌع من ٌتعزز فإنما هو بإذن هللا" لال مماتل:" 
ٌمول : فإن الذٌن اتخذوهم من الكافرٌن أولٌاء ابتؽاَء العزة عندهم ، هم  لال الطبري:" 

ة والمنعة والنصرة من عند  األذالء األلِبلء ، فهبل اتخذوا األولٌاء من المإمنٌن ، فٌلتمسوا العزَّ
هم وٌمنعهم ؟"هللا الذي له العزة والم نعة ، الذي ٌُِعّز من ٌشاء وٌذل من ٌشاء ، فٌعزُّ

(ٔٗ). 
أخبر تعالى بؤن العزة كلها هلل وحده ال شرٌن له ، ولمن جعلها له. كما  لال ابن كثٌر:" 

ةُ َجِمٌعًا { ]فاطر :  ِ اْلِعزَّ َّ ةَ لِلََفِ لى : } [ ، ولال تعآٔلال فً اآلٌة األخرى : } َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلِعزَّ

                                                             
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .22٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:صٕٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:صٕٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٓٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .22٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْإِمِنٌَن َولَِكنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ال ٌَْعلَُموَن { ]المنافمون :  ِ اْلِعزَّ [، والممصود من هذا 1َوَّلِلَّ
التهٌٌج على طلب العزة من جناب هللا ، وااللتجاء إلى عبودٌته ، واالنتظام فً جملة عباده 

 .(ٔ)حٌاة الدنٌا ، وٌوم ٌموم األشهاد"المإمنٌن الذٌن لهم النصرة فً هذه ال
ولؾ تعالى على جهة التوبٌخ على ممصدهم فً ذلن، أهو طلب العزة  لال ابن عطٌة:" 

واالستكثار بهم أي لٌس األمر كذلن بل العزة كلها هلل ٌإتٌها من ٌشاء، ولد وعد بها المإمنٌن، 
 .(ٕ)وجعل العالبة للمتمٌن"

ا عن أبً رٌحانه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص   لال : "من انتسب إلى تسعة آباء كفار ، ٌرٌد بهم عزًّ
 .(ٖ)وفخًرا ، فهو عاشرهم فً النار"

:الشدة. ومنه لٌل لؤلرض الصلبة الشدٌدة :َعَزاز، ولٌل : لد استُِعزَّ « العزة»وأصل  
ًّ على المرٌض: إذا اشتدَّ مرضه وكاد ٌُشفى. وٌمال : تعزز اللحُم، إذا اشتد. ومن ه لٌل : عّز عل

 ًَّ أن ٌكون كذا وكذا، بمعنى : اشتد عل
الؽَلَبَةُ والَشدة التً ال ٌتعلك بها «: العزة»فتؤوٌل ، (ٗ)

 إِذالل، لالت الخنساَء:
ا كؤن لم ٌكونوا حمًى ٌُتَمَى                   إِذ الناُس إِذ ذان من عّزٍ بزَّ
(٘) 

 أي: من لوى وؼلب سلب.
المرٌض إذا اشتد وَجعَه، وكذلن لول الناس: ٌَِعزُّ علً أن تَْفعل،  وٌمال: لد استِعز على

أي ٌشتد، فؤما لولهم لد َعزَّ الشًء إِذا لم ٌوجد فتؤوٌله لد اشتد وجوده أي صعب أن ٌُوَجَد، 
 .(ٙ)والمآب، واحدٌ 

 الفوائد:
 حرمة اتخاذ الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن. -ٔ
الكافرٌن أولٌاء هو الرؼبة فً العزة ورفع المذلة وهذا باطل، الباعث للناس على اتخاذ  -ٕ

 فالعزة هلل وال تطلب إال منه تعالى باإلٌمان واتباع منهجه.
 المرآن

ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فاََل تَمْ  َل َعلَْيكُْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت ّللا  عَُهْم َحت ى عُُدوا مَ }َولَْد نَز 
َ َجاِمُع اْلُمنَافِِميَن َواْلَكافِِريَن فِي َجَهن مَ  َجِميعًا  يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِن كُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِن  ّللا 

 [ٓٗٔ({ ]النساء : ٓٗٔ)
 التفسٌر:

الستهزاء بها فبل فً كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآٌات هللا وا -أٌها المإمنون-ولد نزل علٌكم 
تجلسوا مع الكافرٌن والمستهزبٌن، إال إذا أخذوا فً حدٌث ؼٌر حدٌث الكفر واالستهزاء بآٌات 
هللا. إنكم إذا جالستموهم، وهم على ما هم علٌه، فؤنتم مثلهم؛ ألنكم رضٌتم بكفرهم واستهزابهم، 

افرٌن فً نار جهنم جمًٌعا، والراضً بالمعصٌة كالفاعل لها. إن هللا تعالى جامع المنافمٌن والك
 ٌْلمَون فٌها سوء العذاب.

 سبب النزول:
َل  -عز وجل -لال مماتل:"كان المنافمون ٌستهزءون بالمرآن، فؤنزل هللا  بالمدٌنة:}َولَْد َنزَّ

ٌْكُْم فًِ اْلِكتاب{، ٌعنى: فى سورة  ِ ٌُْكَفُر (2)بمكة« األنعام»َعلَ بِها ، }أَْن إِذا َسِمْعتُْم آٌاِت َّللاَّ
ٌِْره{" َوٌُْستَْهَزأُ بِها فَبل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ
(1). 

                                                             
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .( : "رجال أحمد ثمات"1/1٘( لال الهٌثمً فً المجمع )ٖٖٔ/ٗالمسند )أخرجه احمد فً  (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:5ٖٔ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ومنه لولهم فً المثل: من عز بز، معناه: من ؼلب سلب.، البز: السلب« اللسان»،  فً 5٘دٌوان الخنساء، ص(٘)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
ٌَْت الَِّذٌَن ٌَُخوُضوَن فًِ آٌاتِنا فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث  1ٌٙشٌر لآلٌة: (2) َ من سورة األنعام، وهً: }َوإِذا َرأ

ْكرى َمَع الْ  ٌْطاُن فبَل تَمْعُْد بَْعَد الذِّ ا ٌُْنِسٌَنََّن الشَّ ٌِْرِه َوإِمَّ  .مَْوِم الظَّاِلِمٌَن{َحِدٌٍث َؼ
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
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ٌْكُْم فًِ اْلِكتَاِب{ ]النساء : لوله تعالى:  َل َعلَ أٌها -ولد نزل علٌكم  [، أي:"ٓٗٔ}َولَْد نَزَّ
 .(ٔ)فً كتاب ربكم" -المإمنون
علٌكم فً الكتاب{، لال: فً سورة األنعام عن مماتل بن حٌان، لوله: "}ولد نزل  
 .(ٕ)بمكة"

وكلهم لرأ:}ولد نزل علٌكم{ مضمومة النون، ؼٌر عاصم فإنه لرأ: }ولد نزل علٌكم{  
 .(ٖ)مفتوحة النون مشددة الزاى

ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ{ ]النساء : لوله تعالى:  أنه إذا  [، أي:"ٓٗٔ}أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ
 .(ٗ)سمعتم الكفر بآٌات هللا واالستهزاء بها"

ٌِْرِه{ ]النساء : لوله تعالى:  فبل [، أي:"ٓٗٔ}فَبَل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ
تجلسوا مع الكافرٌن والمستهزبٌن، إال إذا أخذوا فً حدٌث ؼٌر حدٌث الكفر واالستهزاء بآٌات 

 .(٘)هللا"
 .(ٙ)فٌه نهً عن مجالسة من ٌظهر الكفر واالستهزاء بآٌات هللا" جصاص:"لال ال 
أنبؤ العوام بن حوشب، عن إبراهٌم التٌمً عن أبً وابل، لال: "إن الرجل لٌتكلم بالكلمة  

من الكذب لٌضحن بها الموم، فٌسخط هللا علٌه، فذكرت ذلن إلبراهٌم، النخعً فمال: صدق، 
سمعتم آٌات هللا ٌكفر بها وٌستهزأ بها فبل تمعدوا معهم حتى ٌخوضوا  ألٌس هللا تعالى ٌمول: }إذا

 .(2)فً حدٌث ؼٌره{"
ٌِْرِه{ ]النساء : لوله تعالى:وٌحتمل}حتى{، فً  }فَبَل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ

 :(1)[، معنٌٌنٓٗٔ
ا إظهار الكفر واالستهزاء بآٌات هللا أحدهما: أنها تصٌر ؼاٌة لحظر المعود معهم حتى إذا تركو

 زال الحظر عن مجالستهم.

والثانً: أنهم كانوا إذا رأوا هإالء أظهروا الكفر واالستهزاء بآٌات هللا، فمال: ال تمعدوا معهم 
 لببل ٌظهروا ذلن وٌزدادوا كفرا واستهزاء بمجالستكم لهم.

 .(5)لال الجصاص:"واألول أظهر"
إنكم إذا جالستموهم، وهم على ما هم  [، أي:"ٓٗٔإِذًا ِمثْلُُهْم{ ]النساء :  }إِنَّكُمْ لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)علٌه، فؤنتم مثلهم"
إن لعدتم ورضٌتم بخوضهم واستهزابهم بالمرآن، فـ}إنكم إذا  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٔٔ)مثلهم{"
 ؤنتمأي إِنكم إِذا جالستموهم على الخوض فً كتاب َّللاَّ بالهزإ ف لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)ِمثْلُُهْم"
أي:إذا ارتكبتم النهً بعد وصوله إلٌكم ، ورضٌتم بالجلوس معهم فً لال ابن كثٌر:" 

المكان الذي ٌكفر فٌه بآٌات هللا وٌستهزأ وٌنتمص بها ، وألررتموهم على ذلن ، فمد شاركتموهم 

                                                             
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٗ(:صٖٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٕانظر: السبعة: (ٖ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙ/ٕأحكام المرآن: (ٙ)
 .5ٖٓٔ/5(:صٕٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (1)
 .ٕٖٙ/ٕأحكام المرآن: (5)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص1ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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المؤثم ، كما جاء فً الحدٌث : "من فً الذي هم فٌه، فلهذا لال تعالى:} ِإنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم{، أي: فً 
 .(ٔ)كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌجلس على مابدة ٌَُدار علٌها الَخْمر"

ٌعنً: لو جلستم معهم كنتم معهم فً الوزر، وفً هذه اآلٌة دلٌل أن  لال السمرلندي:" 
من جلس فً مجلس المعصٌة ولم ٌنكر علٌهم ٌكون معهم فً الوزر سواء، وٌنبؽً أن ٌنكر 
علٌهم إذا تكلموا بالمعصٌة أو عملوا بها، فإن لم ٌمدر بؤن ٌنكر علٌهم ٌنبؽً أن ٌموم عنهم حتى 

 . (ٕ)ال ٌكون من أهل هذه اآلٌة"
لال المرطبً:" فكل من جلس فً مجلس معصٌة ولم ٌنكر علٌهم ٌكون معهم فً الوزر  

سواء، وٌنبؽً أن ٌنكر علٌهم إذا تكلموا بالمعصٌة وعملوا بها، فإن لم ٌمدر على النكٌر علٌهم 
فٌنبؽً أن ٌموم عنهم حتى ال ٌكون من أهل هذه اآلٌة...وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصً، 

 .(ٖ)ل البدع واألهواء أولى"فتجنب أه
 :(ٗ)[، وجهٌنٓٗٔ}إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم{ ]النساء : وٌحتمل لوله تعالى: 

 أحدهما: فً العصٌان وإن لم تبلػ معصٌتهم منزلة الكفر.
والثانً: أنكم مثلهم فً الرضا بحالهم فً ظاهر أمركم، والرضا بالكفر واالستهزاء بآٌات هللا 

من لعد معهم ساخطا لتلن الحال منهم لم ٌكفر، وإن كان ؼٌر موسع علٌه فً تعالى كفر، ولكن 
 المعود معهم.
لال البؽوي:" أي: إن لعدتم عندهم وهم ٌخوضون وٌستهزبون ورضٌتم به فؤنتم كفار  

 .(٘)مثلهم، وإن خاضوا فً حدٌث ؼٌره فبل بؤس بالمعود معهم مع الكراهة"
وإن خاضوا فً حدٌث ؼٌره، لموله تعالى: }وإما ولال الحسن: "ال ٌجوز المعود معهم 

 .(ٙ)ٌنسٌنن الشٌطان فبل تمعد بعد الذكرى مع الموم الظالمٌن{"
 .(2) واألكثرون على المول األول. وآٌة األنعام مكٌة وهذه مدنٌة، والمتؤخر أولى 

عن هشام ابن عروة، "أن عمر بن عبد العزٌز أخذ لوما ٌشربون فضربهم وفٌهم رجل  
صالح فمٌل إنه صابم، فتبل: }فبل تمعدوا معهم حتى ٌخوضوا فً حدٌث ؼٌره إنكم إذا مثلهم إن 

 .(1)هللا جامع المنافمٌن والكافرٌن فً جهنم جمٌعا{"
َ َجاِمُع اْلُمَنافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَهنََّم َجِمٌعًا{ ]النساء : لوله تعالى:   [، أي:"ٓٗٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(5)عالى جامع المنافمٌن والكافرٌن فً نار جهنم جمٌعًا"إن هللا ت
إن هللا جامع المنافمٌن من أهل المدٌنة والمشركٌن من أهل مكة،  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(ٓٔ)الذٌن خاضوا واستهزءوا بالمرآن فً جهنم جمٌعا"
شر من  لال السمرلندي:" ٌعنً: إذا ماتوا على كفرهم ونفالهم، فبدأ بالمنافمٌن ألنهم

 .(ٔٔ)الكفار، وجعل مؤواهم جمٌعا النار"
أي : كما أشركوهم  فً الكفر ، كذلن شارن هللا بٌنهم  فً الخلود فً  لال ابن كثٌر:" 

نار جهنم أبدا ، وجمع بٌنهم فً دار العموبة والنكال ، والمٌود واألؼبلل. وشراب الحمٌم 
 .(ٕٔ)والِؽْسلٌن ال الّزالل"

                                                             
 .ٖ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 1ٔٗ/٘.تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٔٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .5ٖٓٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٗٓٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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مرء مع من أحب، وهذا الوعٌد منه تعالى للتحذٌر من مخالطتهم ألن ال لال الصابونً:" 
 .(ٔ)ومجالستهم"
ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ{،عن مماتل بن حٌان لوله:"}   فنسخت هذه  أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ

ورضٌتم ، فكان هذا الذي أنزل بالمدٌنة، وخوفهم فمال: إن لعدتم (ٕ)«األنعام»اآلٌة التً فً 
 .(ٖ)بخوضهم واستهزابهم بالمرآن فـ}إنكم إذا مثلهم{"
ٌِْرهِ  وفً رواٌة الكلبً: "لوله تعالى: } {، فَبَل تَْمعُُدوا َمعَُهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ

ٍء{ ]األنعام :  ًْ  .(ٗ)[ "5ٙنسخ بموله عز وجل: }َوَما َعلَى الَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َش
 .(٘)ولال عامة المفسرٌن: "إنها محكمة ولٌست بمنسوخة"

وروى جوٌبر عن الضحان أنه لال: "دخل فً هذه اآلٌة كل محدث فً الدٌن، وكل 
 .(ٙ)مبتدع إلى ٌوم المٌامة"

 الفوائد:
 حرمة مجالسة أهل الباطل إذا كانوا ٌخوضون فً آٌات هللا نمداً واستهزاء وسخرٌة.-ٔ
 كفر، والرضا باإلثم إثم.الرضا بالكفر  -ٕ
وجوب إنكار المنكر على فاعله، وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم  :فوابد اآلٌة من منو-ٖ

 .(2)ٌمكنه إزالته وترن مجالسة فاعله والمٌام عنه حتى ٌنتهً وٌصٌر إلى حال ؼٌرها
 

لى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وص
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 

وبدايته تفسير اآلية ، بإذن هللا الحاد  عشر الجزءمن التفسير ويليه  العاشر الجزءانتهى 
 .«النساء»( من سورة ٔٗٔ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .12ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
ا ٌُْنسِ وهً:} (ٕ) ٌِْرِه َوإِمَّ ٌَْت الَِّذٌَن ٌَُخوُضوَن فًِ آٌَاتِنَا فَؤَْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى ٌَُخوُضوا فًِ َحِدٌٍث َؼ َ ٌْطَاُن فبَل َوإِذَا َرأ ٌَنََّن الشَّ

ْكَرى َمَع اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]األنعام :   .[1ٙتَْمعُْد بَْعَد الذِّ
 .5ٖٓٔ/ٗ(:صٕ٘ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٔٗ/٘، وانظر: تفسٌر المرطبً:5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 1ٔٗ/٘، وانظر: تفسٌر المرطبً:5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٖٔٓ/ٕ، ونسبه البؽً الى ابن عباس من كرٌك الضحان، انظرن تفسٌر البؽوي:5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٖانظر: أحكام المرآن للجصاص: (2)


